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KRISLAI
Rytoj!
Baranausko ir Baltulioniu- 

tės įspūdžiai.

*4

Ruoškime rudeni
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
.................... ....................... ....... ..i... ...A

Tai rytoj bus mūsų didžiu
lis metinis koncertas, šiemet 
jis mums tuo bus reikšmingas, 
kad atžymės:

(1) 25-kerių metų sukaktu
ves nuo “Laisvės’’ atsikraus
tymo j Brooklyną.

(2) 20 metų sukaktuves, 
kai “Laisvė” išeidinėja dien-
raščiu.

Šis dubeltavas jubilėjus bus 
atžymėtas didžiuliu koncertu.

Kviečiame visus mūsų drau
gus ir prietdlius nesivėlinti: 
būkit laiku, būkit visi!

Iki pasimatymo!

Petro Baranausko iš Lietu
vos įspūdžiai, kurie šiomis 
dienomis pasibaigė ėję per 
“Laisvę”, skaitytojams patiko, 
žmonės juos skaitė žingeid
žiai.

Dabar savo įspūdžius rašo 
Marytė Baltulioniūtė, kuri 
grįžo iš Lietuvos jau tuomet, 
kai raudonarmiečiai stovėjo 
Lietuvos pasienyj. Mes ma
nome, kad ir Marytės įspūd
žiai bus įdomūs.

Mes turime Seno Vinco 
apysaką, kurią pradėsime 
spausdinti vėliau.

Kitais žodžiais, greta “sun
kesnių” raštų mes spausdina
me ir lengvosios artilerijos, 
bendrų pasiskaitymų.

Lietuvai padaryti 
Sovietai : ' 

100,000 lietuvių, o'
Sovietams—tiek pat

Brooklyno lietuvių trockis- 
tų laikraštis šaukia savo pase
kėjus protestuoti, kam Sovie
tai siūlo 
mainus: 
Lietuvai 
Lietuva
baltarusių ir žydų.

Lauksime, kada tasai troc- 
kistų laikraštis šauks savo pa
sekėjus protestuoti prieš že
mę, kodėl ji sukasi.

Pereitą trečiadienį viršuj 
Paryžiaus lakstė du orlaiviai 
ir mėtė milijonus lapelių su 
Molotovo prakalba.

Tą pačią dieną žinios iš Pa
ryžiaus skelbė, jog tai darbas 
Francijos komunistų, — gal 
būt karių, gal būt civilių.

Bet ant rytojaus Paryžiaus 
valdovai sugalvojo, kad šitaip 
sakyti jiems nėra gera. Kaip 
gi Čia daleisti, kad tai ko
munistai tokį didelį darbą ga
lėtų dirbti. Juk tai davimas 
jiems kredito. Tuomet jie 
“atitaisė klaidą” ir paskelbė: 
tuos lapelius skleidė Vokieti
jos orlaiviai. . .

Kiekvienas, kuris kiek nors 
galvoja, sutiks, jog tai absur
das. Nazių .orlaiviai Moloto
vo prakalbos neskleidė ir ne- 
skleis. Tą galėjo padaryti ir 
padarė narsieji Francijos ko
munistai.

New Yorko “Herald Tribu
ne” korespondentas ’Europoje 
rašo: Niekad pirmiau Franci
jos komunistai neparodė tiek 
energijos ir veiklos, kaip1 šiuo 
metu, kada Francijos Komu
nistų Partija paskelbta nele- 
gale. Girdi, Francijos vald
žia nusigandusi. Kai ji pas
kelbė partiją nelegale, Dala-. 
diero valdžia manė, jog tuo 
būdu uždarys komunistams 
bumas. Deja, jie slapta, ne
legaliai veikia ryškiau, negu 
kada nors. Komunistai kovo
ja prieš karą, jie organizuoja 
mases prieš išdavikišką Fran
cijos imperialistinę, valdžią, 
kuri kraštą įvėlė į karą, kuri 
žaidžia milijonų žmonių gy- 

. vybėmis.
Mes nuolat sakėme: pava- 

rymas komunistų partijos pa- 
lėpin nei jokioj 'šalyj josios 
veiklos nesulaikys. Tatai jau

NAZIAI KRUVINAI 
SUSIKIRTO SU 

ROLANDAIS

Pagalbon Vilniečiam
Kiekvienas nuoširdus ir susipratęs lietuvis šiandien 

didžiuojasi ir džiaugiasi ' atgavimu Vilniaus krašto. 
Kiekvienas dėkingas Sovietų Sąjungai, kuri tą kraštą 
išlaisvino iš Lenkijos ponų rankų ir atidavė Lietuvai. 
Tuomi nepatenkinti, dėl to nusiminę ir visokius prasi
manymus skleidžia tik tie, kuriems visai nerūpi lietuvių 
tautos interesai.

Tačiau džiaugdamiesi tuo milžinišku Liethvos laimėji
mu, mes neprivalome užmiršti ir savo greįtų pareigų. 
Mes žinome, kad Vilnijos žmonės yra labai suvargę, nu
alinti. Labai daugelio vargšų padėtis yra visai traginga. 
Ne vienas jų neturi nei duonos, nei pastogės. O . prasi
dedant žiemos šaltiems orams, jų padėtis, dar keleriopai 
pasunkės.

Mes, Amerikos lietuviai, negalime pasilikti pasyviš- 
ki. Mes turime ištiesti savo pagalbos ranką tiems mūsų 
vargstantiems broliams vilniečiams. Kiekviena amerikie
čių parama bus Vilniaus varguolių pilnai įvertinta.

Lietuvių Komunistų Centro Biuras šiuomi atsikrei
pia į visą Amerikos lietuvių visuomenę ir ragina suvie
nytomis pastangomis, pagal išgalę ir galimybę, suteikti 
vilniečiams medžiaginės paramos. Kur tik proga pasitai
ko, reikia paaukoti ir parinkti aukų tam greitam ir 
svarbiam reikalui.

Tas tiesa, kad čia mes turime įvairiausių savų ame
rikinių problemų ir finansinių išsikaštavimų, tačiau, 
kaip visuomet, taip šiandien negalime pamiršti savo 
žargstančių brolių ir Lietuvoje.

Surinktas arba suaukotas aukas patariame siųsti 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui, kuris rūpinasi sušelpimu 
vilniečių. Parankiausia jas siųsti Raudonajam Kryžiui 
per Lietuvos general] konsulą, kuris randasi New Yorke.

London. — Pirmasis vo- Ponas Budrys viešai yra pareiškęs, kad konsulatas su 
kiečių susikirtimas su ho- mielu noru amerikiečiams patarnaus, priimdamas jų

vienas

Amsterdam, Holandija.— 
Keli vokiečiai automobiliu 
pervažiavo per sieną į Ho
landijos pusę ir ėmė šaudyt 
į priešais važiuojantį ho- 
landų automobilį, ties Ven- 
loo muitine. Hoiandai iš sa
vo automobilio atsišaukė; ir 
susikirtime tapo nušautas 
vienas holandas ir 
vokietys.

Tuo tarpu buvo t perėję! 
per sieną ir keli nazių mui
tu valdininkai. /

i • •'Po susikirtimo, vokiečiai 
suvarė kelis asmenis iš ho- 
landų automobilio į vokie
čių automobilį, pasiėmė nu
šautąjį holandą ir greitai 
persi vėžė juos į Vokietijos 
pusę. —Visa tai įvyko per 
kelias minutes, praeitą ket
virtadienį.

Anglai Bijo, kad Vokiečiai 
Briausis per Holandija

bandais tai gal reiškia, kad aukas ir'persiųsdamas Kaunan Raudonajam Kryžiui. Jis, 
naziai rengiasi briautis per be to, amerikiečių spaudoje paskelbia aukotojus ir aukų 
Holandiją ir Belgiją prieš sumas. Konsulato adresas toks: 16 W. 75 St., New York, 
Franci ją, kaip bijo anglai1 
politikai. Tuomi naziai galė
tų apeit francūzų Maginot varguoliams! 
tvirtovių liniją.

Holandijos kapitalistai, 
nusigandę, perkelia .dau
gius savo pinigų į Angliją.

Dar karta: Ištieskime savo pagalbos ranką Vilnijos

Lietuvių Komunistų Centro Biuras 
A. BIMBA, Sekretorius.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ AREŠTUOTI VOKIETIJOJE UŽ 
' BOMBĄ TAIKYTĄ HITLERIUI; NAMAI UŽ TAI KAL

TINA ANGLIJA; ŽADA BE GAILESČIO JĄ ŠTURMUOTI
Berlin. — “Tula svetima 

šalis” (Anglija) per savo 
agentus Vokietijoj mėgino 
bomba nužudyt Hitlerį lai
ke jo kalbos Buergerbrau 
namo aludėje - skiepe, ka
da jis ten kalbėjo trečia
dienį vakare, susirinkime 
nazių “senosios gvardijos,” 
—kaip sako Heinrich Him
mler, galva nazių slaptosios] 
policijos.

Iš karto buvo paskirta 
240 tūkstančių dolerių do
vanų tam ar tiem, kurie iš
duos valdžiai kaltininkus 
šio pasimojimo ant Hitlerio 
gyvybės. Dabar Himmleris 
paskyrė dar 120 tūkstančių

viršinin
kėlius ir aludės kasininkę.

HITLERIS NUJAUTĘS 
SĄMOKSLĄ

Nebuvo skelbiama, kad 
i, Hitleris kalbės Muniche tą 
išduos vakarą, 16-kos metų sukak- 

tenaiti-1 tyje nuo nazių sukilimo. 
Hitlerio' spaudą ir radio buvo

dolerių dovanų tiem, kurie1 raštininkėlius bei 
kitose šalyse praneš Vokie
tijos atstovybėms, konsu
latam ar kitom nazių įstai
gom, kas dalyvavo šiame 
sąmoksle prieš Hitlerį^- 
Himmleris ypač tikisi, kad j 
kas nors Anglijoj 
kaltininku vardus 
niams slaptiems

| agentams.
KAS ŽUVO NUO 

BOMBOS
Hitleriui taikyta bomba, 

kaip dabar pranešama, su
draskė kapitoną motori
zuoto nazių korpuso M. W. 
Kaierį, vieną nazių radio 

'kalbėtoją, keturis nazius

Kas Daroma Šelpti Belgija Tariasi su 
Lenkijos Pabėgėlius Holandija Bendrai

Lietuvoje Gintis nuo Naziu

■
sJ
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Hoiandai Vandeniu Išpluk
do Naziams Kelią

Amsterdam. — Holandi- 
jos karininkai atidarė upių 
ir kanalų užtvankas ir už- 
plukdė vandeniu klonius ir 
lygumas pietiniame Holan- 
dijos trikampyje, tarp Vo
kietijos ir' Belgijos. Šiuom 
dirbtiniu potviniu hoiandai 
nori pastot kelią naziam 
žygiuot per Holandiją prieš 
francūzus ir anglus.

Rolandai taip ' pat už- 
plukdė priruoštus iš anksto 
apsigynimo ruožus apie 
Amsterdamą, Rotterdamą, 
Hagą ir šiaur-vakarinius 
pramonės centrus.

Jaunuo lapkričio 1 d. 
įvestas karo stovis
blausiose apsigynimui vie
tose. Karo stovis apima 500 
Holandijos miestų ir mies
telių.

Lietuvai Tekusieji 
Vilnijos Apskričiai 

Ir Valsčiai

Senatorius Borah 
Reikalauja Paro
dyt Karo Tikslus

svar

Kaunas, lapkričio 
Atgautą Vilniaus 
sudaro:

Vilniaus apskritis 
sčiais: Nemenčinės, 
žės, Riešės, Maišiogaloš, 
Naujosios Vilnijos, Trakų, 
Rudaminos, Medinės;

Švenčionėlių apskritis su 
valsčiais: * Smalvų, Dūkšto, 
Ignalinos, Kaltinėnų, Šven
čionėlių, Pabradės;

Valkininkų apskritis su 
valsčiais: Šalčininkėlių, Ru
diškių, Valkininkų, Varė
nos, Turgelių, Eišiškių.

V i 1 n i u je įsiviešpatauja 
tvarka ir ramybė.

Kraštą

su val- 
Pabeij-

Washington. — Senato
rius Wm. E. Borah, repub- 
likonas, viešai pareiškė, jog 
kariaujančios Europoj ša
lys turi pasakyt pasauliui, 
kodėl jos kariauja ir ko jos 
nori pasiekti šiuom karu. 
Borah taip pat reikalavo, 
kad Anglija, Franci j a ir 
Vokietija paskelbtų, kokio
mis ' sąlygomis jos sutiktų 
daryti taiką.

Kaunas, lapkričio 9 d. — 
Lietuvoje sudarytos kelios 
vilniečiams ir pabėgėliams 
remti organizacijos, kurių 
centrai yra Kaune. Vilnie
čiams remti sudarytas Vy
riausias Vilniaus Kraštui 
Remti Komitetas: pabėgė
liais bei internuotais rūpi
nasi Raudonasis Kryžius, 
kuris turi žydams speciąlų 
komitetą. Aukas geriausiai 
siųsti per Chase National 
Bank ir Irving Trust Com
pany.

Vilniaus miestas ir kraš
tas atgauti yra labai nu
alinti, todėl tenka dalintis 
kukliais Lietuvos ištekliais. 
Ypatingai sunki našta pa
bėgėliai, kurių maitinimas 
pavojingai sumažins Lietu
vos^ eksportą; todėl ameri
kiečių aukos labai laukia
mos.

pranešta, būk vietoj Hitle
rio ten kalbėsiąs Rudolfas 
Hess, nazių partijos vadas.

• O kai pats Hitleris vis tiek 
kalbėjo, jis sutrumpino sa- 

: vo kalbą 10 ar 15 minučių. 
I Užbaigęs gi kalbą, Hitleris 
tuoj apleido Buergerbrau 
namą; o pirmesniais metais 
jis ten vis likdavosi pasi
šnekėt su pirmaisiais savo 
sėbrais.

ABLAVOS
Suimta visi to namo sar

gai ir tarnautojai. Vien 
Muniche areštuota * šimtai 
žmonių, o visoj Vokietijoj 
tūkstančiai, kaip nužiūrimi 
suokalbininkai prieš Hitlerį.

1

KUR BUVO ANGLIJOS 
KARO LAIVAI-BLO- 

KADUOTOJAI?

29 Dienas Išbadavę 4 
Airių Respublikiečiai

įrodė daugybė pavyzdžių ki
tuos kraštuos. Sakysim, 
Lietuvos komunistai, 
nelegalūs, sumažino 
klą? Ar Vokietijos 
tai nebeveikia ?

ar 
būdami 

savo vei- 
komunis-

politinių
dar vis

Deja, yra tokių 
trumparegių, kurie 
mano, kad padarymas komu
nistinių partiją nelegalėmis 
sumažins jų veiklą. Tokiom 
teorijom tiki ir menševikai. 
Čikagos filozofas, pavyzdžiui, 
tik ir laukia, kada USA Ko
munistų Partija bus padaryta 
nelegalė.

Rooseveltas Vėl Taiko 
CIO su Federacija

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pakvietė 
CIO pirmininką J. L. Lew- 
isą ir Amerikos Darbo Fe
deracijos pirmininką Wm. 
Greeną, kad ateitų į Baltą
jį Rūmą ir, Roose veltui asr 
meniškai tarpininkaujant, 
pasistengtų apvienyt šias 
dvi didžias darbo unijų or
ganizacijas.

Tai jau ne pirmas sykis, 
kad prez. Rooseveltas stei
giasi įvykdyt vienybę tarp 
Federacijos ir CIO.

Copenhagen, Danija, lap
kričio 10. — Prekinis Vo
kietijos laivas vardu “New 
York,” su kroviniais iš So
vietų prieplaukos Murmans
ko, lydimas nazių karo lai
vų ir karinio Vokietijos or
laivio, praplaukė pro Angli
jos karo laivų blokadą iš 
Šiaurinės Jūros į Baltijos

A m s terdam, Holandija. 
—Jungtinių Valstijų ir An
glijos konsulai ragina., savo 
šalių piliečius apleist Ho* 
landija, akivaizdoje karo 
pavojaus iš Vokieti]os pu- 
šes.

Brussels, Belgija. — Su
mobilizuota jau 600 tūks- Tarp areštuotų yra ir tie 
tančių Belgijos armijos.

Pranešama, kad Belgija nariai,
Ho- į minimą namą, kada tėn 

bepusiš- Hitleris kalbėjo. -.’Y 
(neutralumą) nuol KAg ir KUR UŽTAISĖ

nazių “senosios gvardijos” 
kurie neatsilankė

ruošiasi sutartinai su 
landija gint savo 
kurna 
naziu. v

Naziai Grūmoja Belgijai 
Holandijai

Jeigu Belgija sudarys 
bendrą apsigynimo frontą 
su Holandija, tatai naziai 
laikys priešingu jiem žings
niu, kaip kad Vokietijos 
valdžia jau pagrūmojus.
Holandija ir Belgija Tar
nauja Anglijai, Sako Naziai

Naziai pirm keleto dieną 
protestavo Belgijai ir Ho
landijai, kad jos priima An
glijos ir Francijos laivus į 
savo uostus ir pardavinėja 
jiem reikmenis, kuomet tie, 
laivai blokaduoja Šiaurinę nepastebėjo. 
Jūrą prieš Vokietiją.

ir
BOMBĄ

Apie 220 . svarų bomba 
buvo įdėta į lubas tos sve
tainės, kur Hitleris kalbė
jo, tiesiog virš kalbėtojo 
pagrindų. Jinai buvo nusta
tyta laikrodžio mechanizmu . 
sprogt tą ir tą valandą, tą 
ir tą minutę, kai laikrodis 
sujungs elektros srovę, kuo 
ir padegs bombą.

Namas buvo taigomąs ir 
dailinamas Hitleriui pasi
tikti. Tai spėjama, kad gal 
Anglijos šnipai arba jos pa
pirkti agentai, apsimesdami 
mechanikais, įdėjo tą bom
bą taip, kad niekas kitas jos

Dublin, Ain ja, lapkr. 10. 
—Jau 29-ta diena, kai badu 
streikuoja kalėjime Patrick 
McGrath ir trys kiti vadai 
airių respublikiečių (tero
ristų) “armijos.” Jiem grę- 
sia bado mirtis. Bet Airijos 
ministeris pirmininkas Ea- 
mon de Valera pareiškė 
seime, kad valdžia vis tiek 
negali paleist jų iš kalėji
mo.

Airių respublikiečiai tiki
si, kad bombomis, dinamitu 
ir kitomis teroro priemonė
mis galima būsią visiškai 
paliuosuot Airiją nuo An
glijos.

NAZIAI PER ISPANIJĄ 
TAIP PAT ŠTURMUOSIĄ 

FRANCIJĄ

Yra nužiūrimi ir kai kfcK 
rie paties Hitlerio “senieji 
gvardiečiai.”

Bomba sprogo už'10 mi
nučių po to, kai Hitleris ap
leido patalpą. f
Anglai ir Prancūzai Kalti

na Pačius Nazius
London. — Anglijos ir 

Francijos valdiškieji laik
raščiai ir tūli valdininkai

Rotterdam, Holandija, 
lapkr. 10. — Vokietija siun
čia savo kariuomenę ir sun
kiąsias kanuoles į Ispanijos: 
šiaurinį pasienį prieš Fran-| 
ei ją. Didelis skaičius Vokie- sPėJa> l<a(L £a .^t> patys na- 
tijos armijos ir daugiai jos 
artilerijos taipgi nusiųsta į 
Italijos pasienį prieš Fran
ci ją,—kaip kad praneša žy
mus amerikietis žurnalistas 
O. G. Villard. Jis kelias 
vai tęs buvę Vokietijoj.

sa-

is-

Kingsport, Tenn., lapkr. 
10. — Gydytojai sako, kad 
gyvens gimęs dvigalvis ber
niukas, kuriam per opera
ciją buvo Nupjauta viena 
galva.

zių vadai užtaisę bombą, tik 
pasirūpindami, kad jinai 
nekliudytų Hitlerio. Paskui, 
suverčia n t kaičią ant Angli
jos, hitlerininkai tuomi, gir
di, norėję pakelt karinį vo
kiečių ūpą prieš Angliją,

NAZIAI ATSITEISIĄ 
ANGLIJAI

Berlin. — Vokietijos laik
raščiai rašo, kad naziai pra-

Berlin. — Kažin kas 
beldė langą, kur buvo išsta
tyta didelė Hitlerio fotogra
fija, pas asmenišką jo foto- dėsią begailestnngą karą 
grafą H. Hoffmanną.

3

prieš Angliją. Nes tai, gir
di, Anglija esanti inžinie- 

ORĄS. —- Būsią lietaus ir rius bombininkų sąmokslo .
šalčiau. , nužudyt Hitlerį.

■



f
(

(Draugija) dėlto

Išpirkus maisto

Klausimai ir Atsakymai

k a£

p rokura- 
įsakui ir 
kelia by-

Šis 
ne
tik 
va- 
už-

Bravorą 
Šiauliuose, 
, iš nede- 
pritaikius

apie 20 
gyventojai 

Alfonsas 
Kučins-

Berlin. — Dar tik visai 
mažas skaičius vokiečių 
persikraustė iš Lietuvos į 
Vokietiją.

Rado Nelegalios Literatūros
Frankų bute policija pada

rė kratą, jieškodama nelega
lios literatūros. Frankai turi
mus nelegalius spausdinius

tą1 bandė pašalinti iš buto per 
langą, tačiau buvo laiku pa
stebėti. Sąryšyj su šituo suda
ryta kvota perduota 
turai, kuri broliams 
Peisachui Frankams 
U.‘

ienės šeimąr kuri susikraustė į įiąujus yąldzios 
1 namus Quęęhsbričlge srityj, Yprke.
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Canada and Brazil, six months .... $3.00
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

LIETUVOS ŽINIOS
Du Sužaloti Piliečiai Nuga

benti, j Ligoninę

sulaužyti tąsias 
tradicijas, kurios

torsijų” politika prieš lietu-
< vius ir jų mokyklas, draugijas

Kauno gatvėse buvo matyti jr kt. kultūrines organizacijas, 
nemaža girtų žmonių,
kelia netvarką autobusuose,' 
stumdosi šaligatviuose, o kai 
kur ir muštis pradeda.

Į Kauno miesto ligoninę at
gabentas vienas pilietis iš Ei
gulių g-vės, Kuris būdamas 
girtas su kažkuo mušėsi ir su
badytas peiliu.

Antras panašus pilietis at
gabentas į miesto ligoninę iš 
Kriščiukaičio g., kuris taip pat 
nespėjo išsipagirioti ir veža
mas ligoninėn daužė auto ma
šiną, triukšmavo, šaukėsi ku
nigo ir rabino ir tt. šio pi
liečio peiliu perdurtas šonas.

Per Degtinę į Ligoninę
Kaune kažkodėl pagausėjo 

girtuokliavimas ir girtųjų 
skandalai restoranuose ir ba
ruose.

Smarkios muštynės buvo 
viename Vilijampolės restora
ne. Tų mušty/iių vienas daly-

> ir
kurie kurs paskutiniu laiku buvo ___ --------------  —

perkeltas vaivada į Poznanę, | vis sunkiai peiliu sužalotas 
tenai vokiečiams ateinant, nu-1 
sišovęs. Taip pat tvirtinama, 
kad fronte netoli Vilniaus žu
vęs gen. Želigovskis, kuris 
1920 m. spalių 9 d. pagriebė 
iš lietuvių sostinę Vilnių.

nugabentas j ligoninę.

po-

krautuvėse 
knygelių siste- 

skund- 
pre- 
kre-

MARIJAMPOLĖ
Suvaržė Kreditus

Bemaž visose 
išgyvendinta
ma.” Krautuvininkai 
žiasi negauną kreditan 
kių, todėl negalį prekių 
(lituoti pirkėjams.

Socialistai Prakišo Readingą
Vienintelis miestas Amerikoj, kur so

cialistai ilgą laiką šeimininkavo, yra 
Reading, Pa. Socialistai ten nuolat tu
rėdavo savo miesto majorą ir daugumą 
atstovų miesto taryboj.

Bet pereitą antradienį socialistų kan
didatas į majorus J. Henry rinkimus 
prakišo. Majoru išrinktas demokratas 
Harry F. Menges. Demokratai taipjau 
turės daugumą savo žmonių miesto ta
ryboj. '

Kuo gi galima išaiškinti šį socialistų 
prakišimą? Ogi tuo, kad jie pastaruoju 

’ laiku labai sureakcionėjo. Jie remia im
perialistinį karą Europoj, jie nori, kad 
ir Amerika įsiveltų į tąją skerdynę. Na
minėj politikoj socialistai taip jau pa
sidarė dešinesni net už tūlus demokra
tus.

Štai kodėl socialistai taip prakiša! Jie 
susmuko organizaciniai, jie smunka ir 
savo įtaka.

. * Amerikos Darbo Partija New Yorke, 
kurią vadovauja socialistai, šiemet taip
jau skaudžiai prakišo, kai jie'tą partiją 

- pradėjo naudoti kovai prieš komunistus, 
* kovai prieš Sovietų Sąjungą ir agitaci

jai už imperialistinį karą Europoj.

Geras Teismo Sprendimas
Trečiojo Distrikto Federalinis Teismas 

parėmė Darbo Santykių Tarybą (Na
tional Labor Relations Board), prieš Re
public Steel Korporaciją. Kaip žinia, 
1937 metais tosios korporacijos darbi- 

* ninkai išėjo į streiką dėl didesnių algų ir 
geresnių darbo sąlygų, o taipgi dėl pri
pažinimo unijos (CIO). Kompanija nau
dojo prieš streikierius bjauriausios rū
šies metodas: mušeikas, šnipus ir viską, 
ką tik ji sugrobė. Be to, apie 5,000 dar
bininkų paleido iš darbo,—geriausių dar
bininkų, kurie norėjo būti organizuoti, 

; kurie už organizaciją kovojo.
Tuomet CIO kreipėsi į Darbo Santy- 

l < kių Tarybą. Pastaroji, ištyrusi visą padė- 
\ . tį, pareikalavo plieno kompaniją sugrą

žinti iš darbo . pašalintus darbininkus. 
Deja, Republic korporacija atsisakė tatai 
padaryti. Užuot tatai padarius, kompa- 
nija ^patraukė teisman CIO, reikalauda
ma sumokėti jai $7,500,000 už nuostolius, 
kuriuos būk streikininkai jai padarę. Be 
to, kompanija kreipėsi į federalį teismą, 
reikalaudama atmesti Darbo Santykių 

,. Tarybos sprendimą.
Na, paminėtasis teismas (Third Cir- 

z ’* cuit Court of Appeals) ir tyrinėjo visą 
dalyką. Ištyręs, teismas vienbalsiai su- 

•' rado kompaniją esant kalta. Teismas nu
tarė, kad Republic Steel Korporacija tu
ri sugrąžinti visus darbininkus (apie 
5,000), kurie buvo atleisti iš darbo 1937 

. metais. Korporacija prie to turi sumokė- 
. ti tiems darbininkams algas, kurios su

darys apie $7,000,000 sumą.
Tai stambi darbininkų pergalė. Tai 

r stambi pergalė CIO. Šiuo savo sprendi
mu, teismas uždavė didelį smūgį reakci- 

' ninkams, kurie buvo pasirįžę sunaikinti 
CIO uniją plieno pramonėje. Dabar, aiš- 

; ku, ir toji byla, kurią užvedė kompanija 
*’ prieš uniją, turės atpulti.

Galimas daiktas,.kad Republic Steel 
Korporacija dar bandys eiti toliau—į 

, aukščiausį šalies teismą. Bet abejojama, 
' ■ ar ji ir ten laimės. Perdaug jau aiškus, 

f perdaug bin talus buvo šitos kompanijos 
elgęsis su darbininkais!

Tas Patvarkymas Turėtų Būti 
Pakeistas

Havardo Universitete veikia draugi
ja po vardu John Reed Society. Ji nu
tarė suruošti generaliniam USA Komu
nistų Partijos sekretoriui Earl Brow
deriui prakalbas. Havardo Universite- 

•tas, mat, jau senai turi tokią tradiciją, 
kad jo studentai turėtų teisę išklausyti 
bile žymesnio Amerikos piliečio nuomo
nę tuo ar kitu klausimu, nežiūrint, ar 
dauguma studentų bei profesorių su tuo 
sutinka, ar ne.

Na, ir štai dabar pranešama, kad pa
minėtojo universiteto viršininkai .nutarė 
Browderiui kalbėti neleisti dėlto, kad jis 
buvęs suareštuotas ir įkaitintas federa- 
lės valdžios už naudojimąsi pseudonimu 
keliaujant į Europą!

Kitais žodžiais, Havardo universiteto 
viršininkai pasimojo 
gražias demokratines 
taip ilgai ten veikė.

John Reed Society
pradėjo kovą. Ji reikalauja universiteto 
viršininkų atšaukti savo nutarimą ir leis
ti Browderiui kalbėti.

Mūsų nuomope, universiteto viršinin
kai turėtų tatai’padaryti ir nesugadinti 
tų gražių tradicijų, kuriomis toji garsio
ji mokykla iki šiol buvo pasižymėjusi.

Browderis nėra kriminalistas. O jeigu 
vadinti Browderį kriminalistu tik dėlto, 
kad jis prieš virš 10 metų keliavo Euro
pon po pseudonimu, tai tokių kriminalis
tų Amerikoj yra tūkstančiai. Tūkstan
čiai žymių aktorių ir stambių kapitalis
tų labai dažnai važiuoja Europon po ki
tais vardais. Bet jiems niekas niekad 
nieko nesakė. Na, o Browderį šiandien 
bando įkaitinti ir įkalinti! Argi neaišku, 
kad tatai daroma ne dėlto, kad jis nau
dojosi pseudonimu važiuodamas į Euro
pą, o dėlto, kad yra vadas komunistinio 
judėjimo Amerikoj?!

Kaip tik tais pačiais sumetimais ir 
Havardo Universiteto viršininkai bando 
neleisti Browderiui kalbėti. Štai kodėl, 
mūsų nuomone, tasai tarimas turėtų bū
ti pakeistas, kadangi jis laužo demokrati
nes teises, laužo civilines laisves. / s.

Kas Slepiasi Už Tos Bombos?
Toji bomba, kuri plyšo Muniche, aišku, 

buvo taikyta Hitleriui. Kasgi už tos 
bombos slepiasi? Kas ją padėjo? Keno 
iniciatyva šiandien tasai teroras vykdo
mas?

Šiuos žodžius rašant, kol kas aiškių 
žinių dar nebėra. Bet vienas aišku: Hit
lerį bandė nudėti tie žmonės, veikiausiai 
jo paties partijos žmonės, katriems rūpi 
atsistoti valdžios viršūnėse ir visą Vo
kietijos politiką pakeisti.

Apie pakaitas Vokietijos valdžioje 
Anglijos spauda nuolat spėliojo. Ji vis 
tikėjosi, kad Hitleris vienokiu ar kitokiu 
būdu bus nudaigotas, jo vieton bus pas
tatyta tokia valdžia, kuri sutiktų klau
syti Chamberlaino direktyvų. Chamfrer- 
lainas, mat, Hitlerio dabar jau nebeap- 
kenčia, kadangi Hitleris Chamberlainą 
išdavė, jį apgavo. Chamberlainas Hitle
rį apginklavo, Chamberlainas davė Hit
leriui didžiausias koncesijas, laisvas ran- 

‘ kas Europoje veikti, nes Chamberlainas 
tikėjosi, kad Hitleris eis ant Sovietų Są
jungos.

Kai Hitleris padarė nepuolimo sutartį 
su Sovietų Sąjunga, tuomet Chambęrlai- 
nui pasirodė, kad visos jo pastangos 
Hitleriu užleisti Sovietų Sąjungą nuėjo 
niekais. Chamberlainas pamatė, jog bus 
labai sunku Hitlerį dabar atsukti prieš 
Sovietus.

Todėl Chamberlaino valdžiai labai rū
pėjo kaip nors Hitlerį nuversti ip pasta
tyti tokią valdžią (net iš tų pačių nazių), 
kuri sutiktų pakeisti Vokietijos politiką: 
užuot kariavus su Anglija ir Franci ja, 
ji, tokia nauja Vokietijos valdžia, turė
tų bendrai su Chamberlainu pulti Sovie
tų -Sąjungą.

Bet kaip Hitlerį pašalinti iš valdžios? 
Labai galimas daiktas, kad Chamberlai
no šnipai dirbo podraug su tais nazįais, 
kurie <yra priešingi Hitleriui, kad jį vie
naip ar kitaip nudaigojus. Todėl tie spė
jimai,, kad Municho bombą padėjo naziai 
su Anglijos šnipų žinia, kad juo greičiau 
Hitlerio atsikračius ir savo siekimus pa
siekus, veikiausiai turi pagrindo.

. Gal būt tas viskas išaiškės greit, o gąl

Lengvai Prarado Arklį 
ir Vežimą

-Zarasai.—Spalių 3 d. vienas 
pilietis, turgadienio proga, su
manė “užmiršti” visas karo 
baisenybes restorane. Nespė
jus jam įeiti į restoraną, tuo
jau atsirado prie jo draugų, 
kurie rinitai prisidėjo prie tos 
“karo užmiršimo” idėjos. Taip 
visi draugai gėrė iki ankstaus 
ryto, kol minėtasis neatsiminė, 
kad yra turguje palikęs savo 
pakinkytą arkį. Bet atbėgęs 
į tą vietą, kur turėjo stovėti 
arklys, nei arklio, nei vežimo 
nerado. Nors tik stovėdamas 
ant kojų, ėmė arklio visur 
jieškoti, bet jį buvo ne taip 
lengva surasti. Buvo praneš
ta, kad arklys su vežimu yra 
įbridęs ežere ir paskendęs. 
Vieni sako, kad arklys buvo 
p'askandintas iš keršto, o kiti 
sako, kad:arklys pats jieško- 
damas kelio paklydo, ir nusi
skandino.

Vilnius
atsargas ir ūkininkams maisto 
produktų į miestą veik nebe- 
atvežant, pradedamas jausti 
maisto trūkumas. Lietuviai 
Įsisteigė savo kooperatyvą, su 
kurio pagalba tikisi galėsią 
palengvinti maisto tiekimą. Be 
to, Vilniaus lietuviai sustatė 
savo reikalavimus švietimo 
srityje, kuriuos įteikė švietimo 
komisarui. Reikalavimuose iš
keliamas pradžios mokyklų, 
gimnazijų, mokytojų semina
rijų ir lietuvių "katedros rei
kalas Vilniaus universitete. 
—Iš Lenkijos atbėgusiųjų pa
sakojimais, ilgus metus buvęs 
Vilniaus Vaivada Bocianskis, 
plačiai pagarsėjęs savo “re-

VILKAVIŠKIS

Bjaurus įskundimas
Vasaros metu saugumo 

licijon atvyko vienas pilietis,
pasivadinęs Juozu D., ir pra
nešė, kad Turgavietės ii' Ge
dimino g. kampe jis matęs ir 
girdėjęs kai žydų tautybės 
žmogus, čia išvardino
asmenį vardu ir pavarde, sto
vėdamas tarp 10—12 žmonių, 
agitavo eiti Vokietijon uždar
biauti. Esą, “Vokietijoj dar
bininkai uždirba 16 litų die
nai, o maistas tekainuoja tik 
2 R.M. Jūs, kaimo darbinin
kai, meskit tuos ūkininkus, 
chamus ir eikit ten dirbti.” D. 
nurodė ir liudytojus.

Saugumo policija padarė 
nuodugnią kvotą ir paaiškėjo, 
jog D. tą žydą įskundęs visai 
melagingai.

Tą dieną D. susiginčijo su 
tuo žydu dėl vienos panelės. 
D. per - naktį girtuokliavo ir 
ryte norėjo briaųtis pas vieną 
merginą. Praeidamas pro juos 
K. sudraudė. D. jam atsakė 
negražiais žodžiais, tai K. 
jam ranka uždavė. D. pakvie
tė policininką, bet kai šis tik 
girtuoklį nuramino, tai D. nu
ėjo saugumai! ir apie K. pra
nešęs nebūtų dalykų.

D. šaukiamas už melagin
gą įskundimą atsakyt.

Iš Kariuomenes Teismo

Kariuomenės teismas Kau
ne sprendė Antano Maceikos 
bylą, kaltinamo gandų sklei
dimu.

A. Maceika pripažintas kal
tu ir nubaustas trejais metais 
sunk, darbų kalėjimo.

Be to, dar buvo teisiama 
šiaulietė kirpėja Salkauskaitė: 
Ji, norėdama nusikratyti savo 
vyru, vyrą pasikvietus pas sa
ve ir pranešus policijai, kad 
jos vyras esąs pabėgęs iš ka
riuomenės ir slapstąsis.

•Šalkauskienė už tai buvo 
patraukta tieson ir nubausta 
3 mėn. paprasto kalėjimo.

Apvogė Gubernijos
Rugsėjo 30 d. : 

Gubernijos bravore, 
ganiosios spintos, 
užraktą, buvo pavogta dėžutė 
su 2,778.97 lt. ir žyminių 
ženklų 74 lt. ir 80c. Piktada
riai j ieškomi.

—Rugsėjo 28 d. 
vai., Mauručių km. 
(Veiverių valse.) 
Raslavičius ir Jonas 
kas Mauručių restorane gėrė 
su Garliavos valsčiaus, Gra
bą vos km. gyventoju Juozu 
Žilinsku. Išsigėrę Žilinską iš 
restorano išsivedė ir pavartoję 
smurtą atėmė 27 lt.

—Rugsėjo 25 d. Panevėžio 
apskr., Naumiesčio’ valse., Sa- 
mališkių km. psichiniai nesvei
kas Juozas Janeliūnas su pa
galiu sužalojo galvas savo se
serims Adelei ir Kazei Jane- 
liūnaitėms.

Rugsėjo 24 d. Kauno apskr.,- 
Garliavos valse., Yliškių km., 
buvo jaunimo pasilinksmini
mas. Apie 23 vai., skirstantis 
iš pasilinksminimo namo, Jo
nas Šneideris, 19 m. amžiaus, 
norėjo sumušti tame pasilinks
minime dalyvavusį vieną........

Apsimoka
—Patyriau, kad apsimo

ka eiti su vyru į parodą.
—Kodėl?

' —Gi kai jis įsižiūrėjo pa
rodoje . į hipopotamo figū
rą, tai dabar ir mano figū
ros nebepeikia.

Kaip tik tie patys
—Tavo tėvas dėvėjo dra

bužius, tinkamus jo amžiui, 
gerai padarytus, o tu—visai 
apspuręs vaikštinėji.

—Pasirodo, kad tamsta 
taip spręsdamas demons
truoji tik savo neišmany
mą. Mano drabužiai kaip 
tik yra tie patys, kuriuos 
mano tėvas dėvėjo...

Valios tvirtumas
—Mamyte, duok man dar 

vieną šmotelį cukraus.
—Bet, brangioji, jau tu 

gavai tris šmotelius.
—Tai ųieko, • mamyte, 

duok dar vieną. Aš taip no
riu ...

—Na, imkie jau ar ką. 
Bet šis turi būt paskutinis 
šiuo kartu.

—Dėkui, mamyte,
cukraus šmotelis visai 
buvo man svarbu. As 
bandžiau tavo ir savo 
lios tvirtuma,—tokia 
duotis mums šiandien buvo 
mokykloj. Ot, ir patyriau, 
kad mano valios jėga yra 
daug tvirtesnė, negu ma
mytės ...
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u areli a sveikina Mrs. Louisos Pearson’-

būt tas neišaiškes ' kol karas ’tęsis, kęl 
Hitleris bus gyvas.

Bet teroristiniais aktais ką nors gero 
pasiekti negalima. Nepaisant kaip mes 
Hitlerio neapkeričiąm, bet vienas aiškų, 
net j eigų . Hitlerį < ir į nugalabintum, tai 
kiti panašus jam.^jo vietą užimtų. Vo
kietijoj, kaip ir yišą’m pasaulyj, zreikia 
kovoti ne individudlio teroro priemonė-

Apmirė Visuomeninis 
Gyvenimas

Ukmergė.—Daugelis ukmer
giečių ypatingai ilgisi gerų 
paskaitininkų. Jų lūkesčiams 
patenkinti pora draugijų ima
si iniciatyvos suruošti netoli
moje ateityje su dideliu susi
domėjimu Kaune išklausytų 
kolektyvinę paskaitą, kurią 
skaitė žinomieji visuomeninin
kai : adv. Mp. Šleževičius, inž. 
St. Kairys ir dr. Dielininkaitis. 
Su kai kuriais prelegentais 
yra tartasi.

Publikos opinija
Balsuotojas: —Na; kaip 

sekasi, ar daug žmonių pa
lenki savan protaviman?

Politinis kandidatas: — 
Visai ne. Publikos opinija 
yra lygiai tokia, kaip mano 
mulo, kurį aš turėjau jau
nas būdamas. Kad persista- 
tyti esant jo valdytoju, aš 
visuomet turėjau žvelgti 
kurlink jis eina ir iš tolo 
sekt paskui jį.

Sugraibstė Es-Džei.

KLAUSIMAS
Gerbiami Draugai:

Aiškumo dėlei čia noriu pa
klausti jūs poros klausimų. 
Pirmadienio'- “Laisvėj” tilpo 
pranešimas, kad PeiTn. valsti
joj seimelis išleido įstatymą, 
kur bus registruojami ateiviai 
Pepiliečiai, nuo 1 d. gruodžio 
šių metų ir, kad nepiliečiai 
negaus automobilių laisnių. 
Man to pranešimo neteko ma
tyti popierose ir todėl man 
nėra aiškūs sekami dalykai iš 
jūs paskelbimo: Ar ir tie tu
rės registruotis, kurie jau i- 
masi pilietiškas popieras ar. 
tik tie, kuriė pesiima visai?

Antras, ar neduos leidimo ne- 
pilięčiamsįlįūf tilj- aviniukais 
hutomoblių, kr‘ ir vairavimo 
leidimo? Būtų gerai,’kad pra
neštumėt, atsakytumėt į virš- 
minėtus du paklausimus ar 
ypatiškai, ar per laikraštį. Už 

būsiu labai dėkingas.
Draugiškai J. B.

ATSAKYMAS

žinią pranešė Associated

mis, bet masiniu judėjimu; Reikia kovo
ti ne tiek prieš vieną asmenį Hitlerį ar
ba kurį kitą jo sėbrą, o prieš visą siste
mą. Tik tokia kova yra rimta. Tik tokia 
kova gali duoti teigiamų rezultatu. Rei
kią tikėti, kaj masįnę kova Vokietijos 
darbo žmonės ir laimės. Jie pašalins hit- / 
lerizmą, pašalins kapitalizmą ir įsisteigs 
naują, gražesnį ir šviesesnį gyvenimą.

Šią
Press. Ji tilpo New Yorko did- 
lapiuose. Ji “Laisvėje” buvo 
paduota tokioj pat formoje, 
kokioje buvo Associated Press 
paskelbta. Jūsų statomi klau
simai pranešime neaiškūs. 
Nieko nesakoma apie registra
ciją tų, kurie jau yra padavę 
aplikacijas ant pirmų popie- 
rų. Taipgi nepasakoma, ar 
neužsiregistravę ateiviai nega
lės gauti leidimo visai turėti 
automobilių, ar tik jį vairuoti. 
Šias informacijas bandykite 
gauti ten ant vietos Philadef- 
phijoje. Gaila, kad mes jų ne
turime.
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Kiekvienos tautos ir valstybės gyvenimui di
delės reikšmės turi kultūros ir mokslo įstai
gos, nes jos ugdo žmogaus dvasią, lavina jų 
protą, skaidrina jų sąmonę. Išnyksta kartais 
valstybės, griūva režimai, dingsta tautos, bet 
kultūros ir mokslo laimėjimai, meno ir litera
tūros paminklai išlieka amžiams, ištisos kartos 
žmonių paskui bręsta ir minta paliktomis kul
tūros, mokslo ir meno vertybėmis. Dingo iš 
žmonių atminties karinė galybė, karinė 
technika, karo kautynių ir žygių pėdsa
kai, dingo daugelio valstybių karo iš
laidos, deficitai, nuostoliai, bet pasiliko 
tai, kas žmonėms amžiams reikalinga, pasili
ko kultūros, civilizacijos, minties ir gro
žio paminklai. Egiptiečiai, senovės graikai, in
dai, romėnai seniai būtų pamiršti, jei jie ne
būtų palikę tųjų vertybių, kurių kandys ne
ėda, rūdys nerūdija, laiko smėlys neužneša.

Ne tiktai senovėje, bet ir dabar kas būtų 
Prancūzija be Sorbonos, Anglija be Oksfordo 
ir Ijondono universitetų, Vokietija be savo 
aukštojo mokslo įstaigų Berlyne, Leipcige, 
Heidelberge, Jenoje, Amerika b e Harvardo, 
Kolumbijos ar Kalifornijos universitetų, tai 
būtų griaučiai be dvasios, kurios gyventų be 
kilnesnio tikslo, be platesnio masto. Militarize 
me politika pražudė ne vieną valstybę, 
sunaikino ne vieną taut ą ir šiandien 
ji graso nušluoti nuo žemės paviršiaus tuos, 
kurie per karo pramonės įmonių akcijas ne- j 
nori ar nesugeba nieko daugia'u matyti, be j 
tankų, kulkosvaidžių, torpedų ar toli šaudan
čių patrankų.-

Ir mūsų valdovai, nuo Gedimino iki Kazi
miero, kurie tiek rūpinos praplatinti terito
rijas, prijungimu žemių, žodžiu, politika eks
pansijos, visi tie valdovai beveik nieko nepa
liko kultūros srityje, jokių mokslo laimėjimų, 
meno kūrinių iš anų gadynių mes nepaveldė- 
jome. Kada Europos įvairiose vietose buvo 
steigiami universitetai, kolegijos, kilo naujos, 
literatūros srovės, mokslo hipotezės, tai mūsų, 
ano meto krašte buvo steigiami vienuolynai, 
kviečiami vertelgos amatininkai ir ruošiama
si naujiems karo žygiams. Be karų chronolo
gijos jokia kultūrinė tradicija nesieja mūsų • 
su anų gadynių žmonėmis.

Tiesa, XVI a. jėzuitai įsikūrė savo gimnazi- - 
ją, kolegiją, kuri 1579 m. buvo paversta aka
demija, tačiau toji akademija, būdama kon
fesine mokykla, mažas tebuvo kultūros bran
duolys ir mūsų kraštui, be vieno kito inteli- ; 
gento, nesugebėjo suteikti didesnio kiekio ver
tybių. Per ilgą savo gyvenimo tarpą (1579- 
1773) akademija nesugebėjo aprūpinti mūsų • 
krašto net inteligentiškais kunigais. Vienas 
kitas pamokslininkas, vertėjas, autorius pa- . 
mokslų, žodyno ar istorijos priklauso pirma
jam akademijos veiklos tarpui, kada katalikai 
dar kovojo su reformatais. .?/'

Jėzuitų akademijos vietoje, jėzuitų ordiną 
uždarius, buvo įsteigta Vyriausioji mokykla, 
Szkola Glowna' (1-773-1803), kuri kontroliavo 
Lietuvos švietimo politiką ir gamino kvalifi
kuotus inteligentus, šioji mokykla buvo gana 
aukštai pakilusi, kada jai vadovavo žymus 
ano meto matematikas ir astronomas Marty-

• nas Pobčobutas. Szkola Glowna buvo pavel
dėjusi iš jėzuitų akademijos ne tik patalpas, 
bet ir gerą biblioteką, kuri buvo įsteigta dar 
Zigmanto Augusto laikais, turinti daug senų 
leidinių ir manuskriptų.

Lenkų didikai rūpinos Vyriausiąją mokyklą 
paversti lenkų kultūrinės politikos židiniu mū
sų krašte, tačiau politinė lenkų valstybės de
kadanso srovių anarchija kliudė jiems pilnai 
vykdyti savo planus, o tuo tarpu Szkola 
Glowna, būdama lenkiškoji mokslo įstaiga, 
daug patarnavo mūsų krašto kultūrai. Dide
lės įtakos Szkola Glowna švietimo politikai tu
rėjo turtinga Čartoriskių šeima, kurių vienas 
buvo ir jos komisijos narys.

Čartoriskiai jau anksčiau buvo šalininkai 
draugiškų ir glaudžių santykių su Rusija. 
Nors paskui jie nukentėjo, nors buvo konfis
kuoti jų turtai Rusijos teritorijoj, bet vienas 
jų sūnus, Adomas, didelis caro Aleksandro 
jaunų dienų bičiulis, jo politinio liberalizmo 
bendradarbis, turėjo didelės įtakos carui 
Aleksandrui I ir jo įtakos dėka caras Alek
sandras 1803 m. įsteigė vietoj Szkola Glow
na Karališkąjį Vilniaus universitetą.

šitas universitetas turėjo keturius fakulte
tus: moralinis (teologija, teisė, istorija), fi
zika—matematika, medicina, filologija. Uni
versiteto sąstate buvo renkamas rektorius, ke
turi dekanai, 32 profesoriai ir 12 adjunktų. 
Rektoriais buvo vienas po kito: Stroinovskis, 
Sniadeckis, Malevskis, Tvardovskis ir jau rusų 
paskirtas Pelikanas — Ado m a s čartoriskis 
buvo Universiteto ir visos mokslo apygardos 
(astuonių gubernijų) globėjas. Adomas Čar
toriskis, nors toli nuo Vilniaus gyvendamas, 
buvo betgi geras globėjas: lenkų patrijotas, 
rašytojas, vertėjas, organizatorius, įtakingas 
rusų caro dvare jis universitetui padarydavo 
daugiau, nei kuris kitas.

Aleksandro liberalizmas baigės tuo metu, 
kai Napoleonas ėmė terioti Rusijos žemes. Nu
galėjęs Napoleoną, Rusijos caras tapo auto
matiškai visokeriopos reakcijos ramstis. Net 
Vienos kongrese buvo sakoma, kad Meterni- 
chas gudrus, bet Aleksandras galingas, nes jis 
turėjo didžiausią sausumos kariuomenę. Pa
tenkintas savo didybe, skendėdamas mistikos 
ir šventosios sąjungos projektų tinkle, Alek- 
šąndras buvo samoderžec vsėj Rossij ir dau- 

"‘giauš nieko. Lenkų atveju Aleksandro nuo
laidos ir liberalizmas staiga ėmė blėsti, o se
natorius Novosilcovas kiekviena proga vis 
kišdavo koją Adomui čartoriskiui. čartoriskis 
tą jautė ir suprato, todėl.nuo 1810 m. prašės 
kelius sykius atleidžiamas nuo universiteto ir 
mokslo .apygardos globėjo pareigų, tačiau ca
ras vis atidėliojo. O Lenkijoj ir Lietuvoj gy- 

• Vilniaus universitetas anuo metu kontrolia
vo švietimo politiką astuonių gubernijų. Uni
versitete dalykai buvo dėstomi lotynų ir len
kų .kalbomis. Europos romantizmo, tautinio 
judėjimo, liberalizmo idėjos greit prigijo tiek 
jaunų profesorių, tiek studentų galvose. Ma
sonų, vokiečių bursų ir jų Tugendbundo pa
vyzdžiu stelgės slaptos, pusiau slaptos, kitos ir 
viešos patrijotinės draugijos. sIr ne tik Vilniu
je, ne tik universitete, ' bet kelių gubernijų

* J
mokyklose dygo slapti moksleivių būreliai, o 
krašte slaptos masonų ložės. Iš vienos pusės 
Aleksandras galvojo apie Lenkijos autonomi
jos susiaurinimą, tai yra apie Lietuvos nuo 
Lenkijos atskyrimą (Oginskio projektas), o 
lenkai galvojo apie visiškos savo nepriklauso
mybės atgavimą.

Vilnius ir Vilniaus universitetas buvo dide
lis lenkų, greta ir lietuvių, kultūrinio ir poli
tinio judėjimo centras. Studentų filomatų, 
filaretų ir filadelfistų patrijotinės draugijos, 
kurioms buvo palankūs daugelis profesorių, o 
kai kurie jų net jose dalyvavo, tos studentų 
draugijos, pradžioje mažos, paskui didesnės ir 
įtakingos, vis daugiau ir daugiau prasilenkia 
su rusų politika ir rusų valdininkai, ypač Čar
toriskio priešininkas Novosilcevas, labiau ima 
justi tą lenkų judėjimą iš apačios, praside
da įtarimai, areštai, tardymai, išdavimai, su
sidaro konflikto pavojus tarp universiteto ir 
administracijos.

Novosilcevas laimi. Jo intrigų ir skundimų 
dėka Adomas čartoriskis atleidžiamas nuo 
mokslo apygardos ir universiteto globėjo 
pareigų, 1823 metais Čartoriskio vietoje 
paskiriamas Novosilcevas, kuris pradeda va
lyti universitetą nuo antirusiškų elementų. 
Suvaržo universiteto teisę, paskiria naują, ru
sų pataikūną, rektorių Pelikaną, įveda rusų 

i kalbą universitetan, ima persekioti studentus, 
ieškodamas slaptųjų studentų draugijų narių. 
Vieno kito moksleivio bei studento išduoti į 
rusų administracijos nagus pakliūva daugelis 
studentų filomatų ir filaretų narių. Dėl šito
kios Novosilcevo politikos nukenčia ir visos 
apygardos ir paties universiteto švietimo poli
tika. Ir Vilniaus karališkasis universitetas 
begali tik vegetuoti. Gabesnieji profesoriai, 
įtarti lenkų patrijotizmu, nebetenka katedrų, 
juos pakeičia niekam tikusios rusiškos krea- 
tūros. Visos idėjos Voltero, Ruso, Monteskje, 
Kondorse, idėjos vakarų romantikų ir filo
sofų imamos uiti iš universiteto ir patsai uni
versitetas iš mokslinės tampa vis labiau va
dovėlių zubrijimo įstaiga. Tokis skurdus uni
versiteto vegetavimas truko iki 1831 metų 
sukilimo, kurį numalšinus, Vilniaus univer
sitetas, kaip .pavojinga rusų režimui įstaiga, 
buvo 1832 metais uždarytas. Novosilcevas Vil
niaus universitetą papjovė. Skyrius buvo par
verstas Dvasine akademija, kuri išbuvo Vil
niuje iki 1842, medicinos'.' fakultetas buvo pa
verstas Medicinos-chirurgijos ’ akademija, gy
venusia iki 1841 m. Nuo 1842 m. jokios aukš
tosios mokyklos Vilniuje, nebebuvo. Lenkai, 
okupavę Vilniaus sritis, buvo atgaivinę, tiks
liau, įsteigę Vilniuje universitetą, pavadintą 
Stepono Batoro vardu, to paties Batoro, ku
ris buvusiai jėzuitų gimnazijai buvo suteikęs 
akademijos teises, šis>■ lenkų universitetas tu
rėjo septynius fakultetus^ jų tarpe meno ir 
žemės ūkio, šiame universitete 1928 m. buv'- 
2,806 studentai. * J. Kernius.

Petras Cvirka Džiaugias
Lietuvos žymus rašytojas Petras Cvirka, 

kai tik sužinojo, kad Sovietų Sąjunga perduo
da Lietuvai Vilnių ir jo sritis, tai Sovietų ži
nių agentūrai davė sekąmą pareiškimą:

IŠGIRSKITE ŽYMIUOSIUS LIETUVIŲ TALENTUS
Juos galite išgirsti šį sekmadienį, 12 d. lapkričio (November), Labor Lyceum Salėje, 949 Willoughby Avenue, Brooklyn

Koncertas prasidės 3:30 valandą po piety. ____1

Margaret Cesnavičiutė, .sopranas

Be perdėjimų ir be pagyrų bus pasakyta, jog visi šie asmenys yra augšto išsilavinimo muzikoje ir nepaprastai talentingi balso stipru
mais ir gražumais. Tai didelis Amerikos lietuviu meno turtas gludi juose. Mes džiaugiamėsi galėdami juos turėti dienraščio “Laisvės”
20 metų jubilėjinrame koncerte. x
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/liek Vasiliauskas, tenoras
l
Antanas Banys, basas

I

Birute Ramoškaitė, sopranas

M E N AS
Newark. N. J

pasirodė iš- 
ir užtarėju.

atgaudama
militarinės

SĖKMINGAS SIETYNIEČIŲ 
BANK1ETAS

Vilniaus miestas atiduodamas Lietuvai. 
Grobikiškas aktas, atliktas poniškos Lenkijos 
19 metų atgal, yra atmainytas. Sovietų val
džia suprato lietuvių liaudies pageidavimą. Ir 
šiame atsitikime Sovietų Sąjunga 
tikimu mažųjų tautų apgynėju 
Visa Lietuvos liaudis džiaugiasi 
Vilnių ir, ypatingai, dėl bendros
pagelbos tarpe Sovietų Sąjungos ir Lietuvos 
sutarties. Mes dabar žinome, kad už mūsų 
pečių stovi galinga Sovietų Sąjunga ir sąly
gos dėl ramaus darbo užtikrintos.

Pažangūs Lietuvos rašytojai, varde kurių aš 
kalbu, išreiškia gilią padėką Sovietų Sąjungai 
ir jos vadams—Stalinui, Molotovui ir Voroši- 
lovui.

Akivaizdoje naujų istorinių įvykių lietuvių 
liaudyj auga viltis dėl geresnės ateities, dėl 
teisingesnio gyvenimo.

Kaunas,
Spalių 12 d., 1939 m.

Petras Cvirka.

‘“Baudžiavos Nuotakos” 
Scenoje

Spalio 15 dieną choras turėjo 
savo bankietą ir šokius. Kiek 
teko įsitikint, vakarieniautojai 
buvo pasitenkinę visu šimtu 
nuošimčių.

Na, ir kur gi nebus pasiten
kinę su tokia vakariene. Turė
jo ir dešrų, ir kalakutų, ir vis
ko prie mėsos, kiek tik kas pa
geidavo.

Tokią šaunią vakarienę išti- 
kro gali surengti tik sietynie- 
tės, kurios, aišku, gerai nusi
mano apie valgio skonį ir jo 
primosimą.

Laike vakarienės publikai 
skonį dar pataisė choras, vado
vaujamas B. šalinaitės. Kad 
jau sudrožė apie 5 dainas, tai, 
|bra, tikrai skambiai, artistiškai. 
Ogi po dainų išeina ant estra
dos dvi sietynietės jaunuolės: 
Vanda Stočkiūtė ir Alma ži- 
lioniūtė šokių kostiumais ap
sirengę. Mes visi nustebom, 
nes niekad nematėm nei neži
nojom, kad jos gali šokti ant 
estrados, čia jau teko mums 
dar daugiau stebėtis ir sykiu 
džiaugtis iš šių jaunuolių gabu
mo, miklumo; kaip tikros kla
sikės šokėjos-akrobatės.

Labai puikius talentus turi 
šokyje šios jaunuolės. Tačiaus 
mokintis šokt reikia imt lekci
jas ir už jas mokėti. Gi tėvai 
darbininkai, nėra tam ištek
liaus. Va, tai mums gadynė, 
kad tik tas gali pasiekt profesi
ją, kuris turi ištekliaus, kad ir 
neturi gabumų. Jei šios jau
nuolės šiandien gyventų Sovietų 
Sąjungoj, ten jos būtų aprūpin
tos rytojum ir galėtų vystyti 
savo talentą iki aukščiausio 
laipsnio ir linksminti publiką.

šį kartą sietyniečiai iš apy
linkės svečių kaip ir neturėjo, 
bet už tai daugiau vietinių bu
vo įvairių srovių. Kaip gi tu
rės draugija paramos, kuriai 
taip reikalinga lavintis, dai
nuot, muzikoj, kad mūsų drau
gai surengia ant tos dienos 

• privatines pares ir ten suneša 
dolerius, štai iš Bayonnės ko
respondencija. Ten turėta tą 
pačią dieną parė “labai žymiam 
šio miesto piliečiui. Būta apš- 
čiai draugų-gių, kurie smagiai 
linksminosi.” Net ir vietinių 
keli nutraukė ten, o ne pas 
mus. Jau laikas būtų suprasti, 
nustoti laidojus savo organiza
cijas.

Didžiausias ačiū mūsų gas- 
padinėms už taip skanų valgį, 
publikai už paramą, mokytojai 
ir visiems kitiems.

—o—
Kai mes šioj salėj valgėm, 

šokom, tai skersai gatvę gulė
jo pašarvota katalikų žmonių 
dukrelė jaunuolė, vos 16 me
tus einanti. Sakoma, turėjus 
cukrinę ligą ir dar Lietuvių 
Dienos parodoj dalyvavus loši
me, šoky, kas dar daugiau nu
vargino mergaitę.

Gaila jaunos gėlės, kuri dar 
nepražydėjus nyksta' ir savo tė
veliams skausmo liūdesius tei
kia.

Aido 
5-kių 
(ori

ginale ji pavadinta “Ponas Surintas”). Suvai
dinta ji spalių 29 d., New National Salėje, 
Brooklyno, N. Y.

šis didžiulis scenos veikalas vaizduoja bau
džiavos laikų baudžiauninkų gyvenimą, — jų'■ 
vargus ir kovas prieš ponų jiems daromas 
skriaudas. Veikalan įterpta kelios dainos su 
muzika, ir liaudies šokiai, kas, mano supra
timu, vaidinime duoda daugiau spalvingumo.

Suvaidinimui “Baudžiavos Nuotakų” reika
linga daug ir gerai pralavintų vaidyboje jė
gų. Vien tik principialių personažų yra 21, 
o, be to, dar veikia minia, kuri rodo gyvu
mo dainomis, šūkavimais ir judesiais. Veika
las, galima sakyt, masinio charakterio.

Suvaidinti tokį veikalą pilnai, be defektų, 
galėtų tik profesionalis teatras, po profesio
nale vadovybe ir esant visiems parankumams. 
Gi pas mus, kol kas, to visko nėra...

Bendrai kalbant, veikalas suvaidintas vidu
tiniai. Tos scenos, kuriose veikė mažiau per
sonažų, susilošė daug gyviau ir natūraliau; gi 
masinio pobūdžio scenos vietomis buvo gana 
silpnos,—nesimatė reikalingo “susiklausymo,” 
nesimatė minios stichijinio veiksmo-judėjimo.

Centriniais charakteriais yra šie: Ponas 
Surintas, dvaro savininkas, kurį impersonavo 
Juozas Kačergius; Urėdas, Surinto ištikimas 
tarnas,—N. Pakalniškis; Kastė, Surinto duktė, 
—M. Sinkevičiūtė; Auklė, Surinto tarnautoja, 
—Nastė Buknienė; Agota, buvusi Surinto mei
lužė,—A. Klimaitė, ir Vitas, sukilėlių vadas,
—P. Grabauskas.

Surintas žiauriai elgiasi su savo vergais- 
baudžiauninkais, mėgsta lėbauti ir veda ištvir- 
kusį gyvenimą. Juozas Kačergius tąjį charak-

• terį puikiai vaidino. I

Gyvas ir apsukrus buvo N. Pakalniškis U- 
rėdo rolėje, jis buvo tikras vijurkas.

Netaip jau gyvai jautėsi ir veikė M. Sin
kevičiūtė, Kastės rolėje. Mat, jos rolėje daug 
psichologinių pergyvenimų, kuriuos ir gerai ar
tistei būtų nelengva perduoti žiūrovams-klau- 
sovams. O ji juk mėgėja.

Gerai vaidino N. Buknienė, Auklės rolėje, ir 
A. Klimaitė—Agotos. Jose matėsi nemenko 
įsimylėjimo į jų vaizduojamus charakterius.

Pas Vitą (P. Grabauską) trūko vado apsu
krumo ir įsakmumo. Nors P. Grabauskas sce
noje yra daug sykių labai gerai užsirekorda- 
vęs, bet sukilėlių vado rolėje jam nėjo taip, 
kaip /urejo būt.

Minėjau, kad veikalas nebuvo išpildytas pil
nai, be defektų; bet jis nebuvo nei “nukry- 1 
žiavotas.” Jo sumokinimui daug darbo ir 
energijos įdėjo V. Bovinas ir A. Žilinskaitė, 
sumokindama dainuojamas dalis.

Garbė Liet. Liaudies Teatrui, Aido Chorui ; 
ir jų mokintojams—V. Bovinui ir A. žilins- ] 
kaitei. Nuveiktas nemenkas kultūros darbas.

žymėtinas ir J. Kačergiaus pasišventimas 
vaidybai: jis gyvena tolokai nuo Brooklyno, 
tai vien tik važinėjimas į praktes jam galėjo per neapsižiūrėjimą, 
įsikyrėti. O ir pati jo rolė buvo viena iš su- Reporterio prašome mums už 
dėiingiausių. Alfa.

Brooklyno Liet. Liaudies Teatro ir 
Choro spėkomis vaidinta VI. Golubkovo 
veiksmų drama “Baudžiavos Nuotakos”

—o—
Streikas. Waterman plunks

nų kompanijos darbininkai ant 
Thomas St., netoli R. R. Avė., 
streikuoja už pripažinimą CIO 
unijos ir socialę apdraudą. Jie 
mano laimėti, nes skebų ma
žai ir streikas vedamas pasek
mingai, vieningai. Geros jiems 
kloties. Reporteris.

RED. PASTABA. iŠ kores
pondencija truputėlį suvėluota

Draugo

tai atleisti.

irwawjwj
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Bruožai iš LietuviŲ Literatūros Draugijos 
Trečio Apskričio Konferencijos

nėm-skaudus dabar antausis.
Kaip jie iš gėdos dar neraus-

Lietuvių Literatūros Draugi
ja, viena iš didžiausių tarpe 
lietuvių, šios organizacijos nė
ra nei vieno prižado, kad bū
tų neišpildžius dėl savo narių. 
Visados laiku išleidžia apšvie- 
tos ir mokslo kupiną žurnalą 
“Šviesą,” knygos kas metas iš
leidžiamos mokslinės arba len
gvo pasiskaitymo, taip, kad 
jei vieną metą išleista knyga 
ne pilnai visus narius, patenki
na, tai su sekama tikrai tas 
būna padaryta, šios draugijos 
apskričiai veikia daug dėl kė
limo kultūros: ruošia prakal
bas, paskaitas, diskusijas, per
statymus ir kitokius parengi
mus, kurie surišti su spaudos 
plėtimu ir kultūrinimu žmo
nių.

Spalio 29 d. ALDLD III Ap
skričio konferencija atsibuvo 
Lietuvių Svetainėje, Bridge
port, Conn. Joje plačiai vėl 
apkalbėta, kaip geriausius ir 
didžiausius parengimus su
ruošti 1940 m. dėl spaudos 
naudos, taipgi’nutarta neap
leisti mažųjų kolonijų su pra
kalbų maršrutais. Pirm to 
apskričio komitetas įpareigo- i 
tas aplankyti silpnesniąsias lavimų. šis įvykis tiem

Kadangi dar vis Lietuvos rė
žimas pasilieka tas pats, to
dėl, kad Sovietai nesikiša j 
svetinių reikalus, tai dar mum 
amerikiečiam Lietuviam lieka 
vesti stipri agitacija už atstei- 
gimą demokratinių teisių ir 
paliuosavimą politinių kalinių 
Lietuvoje. Greta LLD šioj ša
lyje randasi Amerikos Lietu
vių Kongresas su jo skyriais 
miestuose ir apskričiais valsti
jose, kurį Grigaitis
gyvą palaidoti. Apie ALK dis- 
kusuojant numatyta, kad šios 
valstijos apskričio komitetas 
turėtų būti gyvesnis, neuž
miršt spaudos, pranešant, kas 
nutarta, bei kas pravesta.

Pagalios priimtos trys rezo
liucijos svarbiais šių dienų 
klausimais, būtent: už panai
kinimą Dies’o komiteto, kuris 
ne gerą daro šiai demokrati-

pasimojo

bręstus didesnius darbus ap
skričio ribose, pasilikta dau
giau finansų darbuotės prave- 
dimui, mažųjų kuopų sustipri
nimui, bei daugiau jose pra
kalbų maršrutų surengimui.

Konferencija tikrai buvo 
gyva, bereikalingų diskusijų 
ar ginčų neįvyko. Jei kuopų 
valdybos ir nariai draugiškai 
kooperuos su apskričio komi
tetu ir komitetas su nariais— 
tai prisieina tikėtis, kad pa
vyks apskritį dar labiau su
stiprinti ir daugiau nariais pa
kils. Tas reiškia, bus atlikta 
daugiau apšvietus ir kultūros 
darbo. Linkėtina kuopose pra
vesti visus konf. , tarimus ir 
geriausio komitetui pasiseki
mo jo busimuose darbuose.

Oficialis Koresp.

Hartford, Conn.

So. Boston, Mass. SIŲSKITE Į LIETUVĄ
Pasaulinės Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMĄ
Kurie siuntė tą Albumą į Lietuvą, gauna širdingų 

padėkų už taip gražią dovaną.

KNYGA IŠ 56 PUSLAPIŲ

Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio

Spalvuotos Spaudos Viršeliais
KAINA 30 CENTŲ

Siųskite tuojau, tąi bus jūsų giminėm Kalėdų dovana 
Pasiuntimas tos knygos j Lietuvą kainuoja 9 centai

•
LAISVĖS ADMINISTRACIJA

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Dailės Koncertas įvyks ne- 
dėlioj, Nov.-lapkr. 12 d., 6 
vai. po pietų, Municipal Hali 
(Teismo Salėje), E. Broad
way, So. Bostone.

Lietuviai yra prašomi ateiti 
ir paremti šį koncertą, kuris 
bus pamokinantis ir vienas iš 
geriausių, kokį kada Bostono 
lietuviai buvo surengę.

šiame koncerte artistai yra 
atsižymėję visoje Amerikoje': 
Ignas Kubiliunas yra visiems 
žinomas kaip pralinksminąs 
publiką. Izabela Jarmalavi- 
čiutė yra žinoma kaipo ge
riausia artistė. Idah Harris ir 
Norma Patrick yra operos ar
tistės, kurios dainavo Chica
go Civic Operoje ir San Carlo. 
Alan Havaners yra aukštos 
rūšies pianistas ir buvęs diri
gentas Londono ir Philadel-

1 
phijos Simfonijos orkestros. 
Longinas Buinis, J r. yra žy
mus Naujos Anglijos jaunas 
smniki n in kas.

Šis koncertas atvaizdys tik
rąją mono dailę. Prašome pa
remti laisvos ir progresyvės 
draugijos pastangas. Kviečia 
visus Moterų Ratelis. Įžanga , 
tik 40c.

“Laisves” no. 259 tilpo kores
pondencija iš Hartford, Conn. 
V. Sabeika rašo apie bendrą ' 
visų draugijų masini susirinki
mą dėl Vilniaus. Rašo, kad vi
sos draugijos buvo sušauktos. 
Tai turiu pasakyti, kad Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
ja, LDS 79 kj). ir LLD 68 kp. 
nebuvo kviestos. Bet jų nariai 
priguli ir kitose draugijose, 
sužinoję, kad yra tokis susirin-' 
kimas, matydami svarbų rei-1 
kalą, nuėjo ant to susirinki
mo. Vilniaus Vadavimo Sky
rius elgėsi vienpusiškai, ne- 
kviesdamas virš minėtų drau
gijų. Nors antrašus ir žino, 
bet sako, kad nežinojo. 'Taip
gi apvaikščiojimą Vilniaus at
gavimo rengia „su programa. 
Kvies Šv. Cicilijos Chorą dai
nuoti ir solistų ir solisčių. Yra 
Laisvės Choras, kurį visi jie 
gerai žino, bet bijo pakviesti, 
kad 'padainuotų, čia, rodosi, 
bendras darbas ir bendrai tu
rėtų but dirbama. Turėjo būti 
kalbėtojai nuo katalikų, tau
tininkų ir pirmeivių. Dabar 
kalbės tik pral. Ambota.s ir 
jeigu gaus gen. konsulį Budri 
arba kitą koki, tai ir tiek.

Buvęs.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS IR 
VIESULAS

Haiti. — Žemės drebėji
mas sykiu su smarkiu vie
sulu čia padarė per milioną 
dolerių nuostolių. Žuvo ir 
keli laivukai su žmonėmis. '

kuopas ir surasti būdus su vie
tos draugais, kaip įtraukti 
daugiau naujų narių ir sustip
rinti tokias kuopeles, kuriom 
vienokia ar kitokia parama 
reikalinga.

Neužmiršta padiskusuoti ir 
apie Lietuvą ir Vilniaus atga
vimą per Sovietų Sąjungą. Ši
čia norisi pridėti keletą saki
nių iš praeities, kaip smetoni
niai vadai per neva Vilniaus 
Vadavimo Komitetus iš žmo
nių rinkdavo aukas išvadavi
mui Vilniaus iš po Lenkijos. 
Bet niekas iš jų to bandymo 
neišėjo, iki Sovietai, paėmę 
Vilnių, atidavė Lietuvai. Tuo
met, kai tik pažangioji visuo
menė nurodydavo reikalingu
mą Lietuvai turėti draugiškus (
ryšius su Sovietų Sąjunga, tiene* šaliai, bet gėdą. Giliau pa- 

' nagrinejus to komiteto dar
bus, surandi, kaip yra siauri
nama civilės žmonių laisvės’ 
kas stačiai veda šią šalį į fa
šistinę pelkę. Antra rezoliuci
ja: pasveikinimas Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos už padarytą 
bendrą apsigynimo sutartį tar
pe tų dviejų šalių ir padėko- 
nė Sovietam už Vilniaus per
vedimą Lietuvai. Po draug 
reikalauta, kad Lietuvos da
bartinė vyriausybė atsteigtų 
demokratines teises ir paliuo- 
suotų politinius kalinius, kovo
tojus už Lietuvos nepriklauso
mybę arba už raginimą dėtis 
su tokia valstybe, kurios sie
kiai yra palaikyti pasaulyje 
taiką. Ir trečia rezoliucija: 
dėjimas visų pastangų, kad ši 
šalis liktų neįvelta į einantį 
Europoje imperialistinį karą, 
nes karas didžiausia pražūtis 
žmonijai.

Išrinktas apskričio naujas 
komitetas iš nenuilstančių vei
kėjų ir jam pavesta atlikti 
daug darbų. Einant konferen
cijai prie užbaigos, nutarta 
pasveikinti “Laisvę,” žymųjį 
darbo žmonių dienraštį jojo 
dvidešimts penkių metų ( ?) su
kakties laiku. Paaukota “Dai
ly Workeriui” ir kanadiečių 
draugų “Liaudies Balsui.” Kai 
kurie draugai buvo pasiūlę 
diktą sumą paaukoti Lietuvos 
politiniams kaliniams iš aps
kričio iždo, bet žinant pasi-

broliai ant mūsų spjaudydavo 
ir visaip niekindavo, sakyda
mi : “Raudonieji nori Lietuvą 
atiduoti rusam.’’ Bet štai tie 
patys rusai, kurių smetoninin- 
kai neapkentė, išliuosavę Vil
nių su jo apylinkėm (sykiu iš- 
liuosuodami ukrainiečius ir 
baltarusius) pervedė Lietuvai 
be jokių prašymų arba reika- 

žmo-

“Laisves” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų
Nepaisant kai kurių vajininkų aukščiau pakilimo, Bakšys 

vis aukštyn ir jis gali parodyti dar nesitikėtinų dalykų.

Šiandien kontestantų surašąs stovi šiaip:
A. Stripeika, Elizabeth ................................................1098
Penkauskas-Tamošauskas-Simutis 

• Lawrence-Nashua ............
J. Bakšys, Worcester ..............
ALDLD 10 kp., Philadelphia
K. Žukauskienė, Newark . . .
D. M. Šolomskas, Brooklyn . 
Waterbury 'Vajininkai ............
G. Shimaitis, Montello ............
V. Vindžiulis, Hudson .........
Senkevičienė-Šlapikas, Easton
L. Prūseika, Chicago ..............
J. Rudman, New Haven..........
A. Žemaitis, Baltimore .........
S. Paulenka, Lowell ................
R. Aučius, J. Bimba, Paterson
S. Kuzmickas, Shenandoah .
A. Klimas, Hartfordo .........
S. Puidokas, Rumford .........
V. Padgalskas, Mexico .... 
J. Navickas, Haverhill .... 
S. Kirslis-J. Kalvelis, Bridgewater . 
J. J. Mockaitis, Bridgeport .................
J. Chuplis, Springdale, Pa....................
H. Žukienė, Binghamton .....................
A. Mickevičius, Bristol ........................
J. Grybas, Norwood ............................
M. Klimas, Richmond Hill .................
J. Žilinskas, Lewiston ..........................
A. Taraška, Hartford ..........................
J. Gugas, Detroit ...................................
J. Borris, Dedham .................................
M. Youces, Cleveland..........................
L. Petrokas, Leechburg .....................
V. Andrulis,. Chicago ..........................

Žirgulis, Rochester ..........................
Mason, New Haven ..........................
Urbonas, Pittsburgh ..................... ..
J. Repšys, Milford..........................
Navalinskienė, Binghamton .... 
Kabosis, Maidsville ............

J. Miliauskas, McKees Rocks . . . .
W. Goodis, Utica ...............................
F. J. Madison, Youngstown ............
Senas Vincas, Gibbstown..........«...
J. A. Jerome, Barre Plain ..............
Ig. Kubiliunas, So. Boston.................
V. Sutkienė, San Francisco ............
J. Gasiūnas, Brooklyn ........................

P. Lekavičius, Pittsburgh ............
Jarvis, Plymouth ............................
Kuraitis, Brooklyn..........................
Mažeika, Cleveland .....................

A. Lideikiene, Great Neck ............
P. Sprindis, Kenosha ........................
J. Visockis, Wilkes-Barre................
A. Valinčius, Pittston ........................
M. Klimas, Richmond Hill ............

Mizara, Brooklyn ..........................
Žostautas, Kapuskasing, Canada 
Adams, Grand Rapids...................
Ramanauskas, Minersville..........

K. Kuzmickas, Harrison ...................

• i • •

S.

D.
R.

R.
S.

London. — Aųglijai jau 
trūksta grūdų alui ir degti
nei dirbti.

1033
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746
594
439
374
356
304
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204
187
182
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175
150
132
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116 
110 
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94
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80
78
75
72
72
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72 
72 
68
66
62
60
50
50
50
50
44
44
44
44
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42 
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30 

. 30
27
22
22 

. 22
22
22 
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. 20
19 
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Tel. TRObridge 6330 '

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
' 2-4 ir 6-8 vakare 

Nedeliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

‘ BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
' kietų, Vestuvių, Susirinkimų ii 
tt.* Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

flDFORO: 
ItORTM. 4W

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš

Grand St, Brooklyn Į
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Jfūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Dienraščio laistės Didysis Koncertas
Įvyks šį Sekmadienį, Lapkričio 12 November, 1939

AIDO CHORAS
Diriguojant

Aldonai Žilinskaitei 
dainuos lietuvių liaudies 

dainas

ANTANAS BANYS
Puikiausias Amerikos lietuvių basas, 
koncertų, operų ir radio dainininkas.'

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Jauna gražaus talento dainininke, 
sopranas, kuri dabar lanko konser

vatoriją New Yorko mieste.

M. ČESNAVIČIUTĖ '
Sopranas, pasižymėjusi dainininkė ir 

operų artistė.

A. VASILIAUSKAS
Puikus tenoras, koncertų ir radio 

dainininkas.

Koncertas prasidės 3:30 v.

949 WILLOUGHBY

Rusų šokikų grupe, kuri pernai sukėlė didelių ovn ei jų “Laisves” koncerte, šiemet jie dar geriau yra 
♦ prisirengę pasirodyti mūsų publikai.

BUS LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
AVĖ du blokai nuo Myrtle Ave. “L ” stoties

Rusų Balalaikų
Orkestrą

Dirig. Alex Kutin 
Jie skambins rusų liaudies 

dainas.

Sėdynės Rezervuotos
Prašome iš anksto įsigyti 

įžangos bilietus 
• -

Koncertui Įžanga 
50c., 75c. ir $1.00

•
Po Programos

Bus Šokiai
Vien-tik šokiams 
Įžanga 40 Centų

BROOKLYN, N. Y.

REIKALE BILIETŲ PRAŠOME KREIPTIS Į. “LAISVĖS” OFISĄ, 427 LORIMER STREET, BROOKLYN

-JE,
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DARIUS-GIRĖNAS

Kongre-

pareiški-

buvo

NAUJAUSIOS

Philadelphia, Pa

Ogi,

i otri Oi

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIU

ant 
kad

likimui, lai jie 
mes jau galim

premise

Welcome
Avenue

under
Beverage
Borough 
be con-

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

29 
ir 
ir

partijos 
sprando 

jokiai

atlikti ir sunai- 
vykdytojus, or-

veikt 
tai dar

revo- 
svar-

veikti, net ir 
kultūrinėms 

reiškia, kad 
politinės gy
nė pagerėjo.

Padarome su lietuviškais ir su amerikoniškais 
kalendoriais, tokiais, kokių jūs reikalausite. Siųs
dami užsakymus malonėkite pažymėti, kokių kalen
dorių norite—lietuviškų, ar amerikoniškų.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

sky- 
kaip 
jvy- 

užsi- 
dar

Endicott St. Bus pianistų, 
puiki orkestrą. Turėsime 
įvairių gėrimų,

(265-266)

žiavimas, Kuris Įvyko 5 d. 
Lapkričio, Liaudies Name, 

735 Fairmount Ave.

dirbome šios or
ines,

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Apskričio 
buvo, toks : 
pastangas, 

mumis ne- 
teisingiau

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WATERBURY, CONN.

LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, lapkr. 14 d., vakare, 774 
Bank St. Visi nariai dalyvaukite. 
Yra svarbių dalykų išdiskusuoti. 
Delegatai iš suvažiavimo išduos ra
portus. — Valdyba. (266-268)

WORCESTER, MASS.
Lapkr. 13 dieną, 7:30 v. v. įvyks 

ALDLD-'155 kp. moterų skyriaus su
sirinkimas, Liet. Svet., 29 Endicott 
St. Kviečiame skaitlingai nares da
lyvauti.- — A. M. • (264-266)

473 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Prie R. K. O. Republic Teatro

Tildai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Draugijų Koncertas įvyks 

sekmadienį, lapkričio 12 d., Savame 
Name, 
solistų 
turkių

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 982 lias been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 284 Avenue 
lyn. County of King: 
the

kurių reik 
juos įvyk

ti pabaigoje 
mes likviduo-

Hove, Anglija. — Šičia 
uždrausta rodyt sovietinį 
judamąjį paveikslą “Profe
sorius Mamlock.” O tai 
prieš-naziškas judis.

lai- 
jei jūs suteiksite jiems 

iš 
Visi 

ir

yra 
jai 
d a-

CHIEF < . .15 jewel GRUEN. Yellow 
?qoid filled case, Guildite back, $24.75

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K„ Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberiai

Suteikiam garbingas laidotuve*

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Istanbul, Turkija. — Tur
ku seimas vienbalsiai užgy- 

i re savo valdžios sutartį dėl 
Kuopų veikimas: 10 kp. sil-.karinės tarpusavio pagalbos 

pnai veikė; parduota literatu- su Anglija ir Francija.

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Robert Lipton
Įsteigta auo 1892 metų 

701 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
tarpe Graham ir Manhattan Avės.

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME

Kita krautuvė randasi 
PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET
Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

Alcoholic Beverage 
Borough of Brook- 

___ to be consumed on

MICOLO POLACCIO
Rest. Pizzeria Napolitana
X, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to (he undersigned

Beverage Control Law
Borough of Brooklyn, County 

be consumed on the
JOHN J. BALLAS

beer and wine at retail 
132A of the Alcoholic

mt UlVtAI CMMHUkCCQ.

'W

Amerikos Lietuvių Kongresas ir Gri 
gaičio Likvidavimas Jo

Apie porą mėnesių atgal, 
išsiuntinėta Grigaičio “notos” 
per pirm, šniuką, likviduot 

' šimtatūkstantinę organizaci
ją, Amerikos Lietuvių Kon
gresą, kuris buvo įsteigtas 
1936 metais Clevelande.

Ar yra reikalas likviduoti 
šią organizaciją? Kokiems 
tikslams buvo ji suorganizuo
ta? Aišku, A.L.K. buvo suor
ganizuotas tikslu pagelbėti 
moraliai ir medžiaginiai mūsų 
-broliams Lietuvoje, jų sunkio
se ekonominėse ir politinėse 
sąlygose. Ar tos sąlygos šian
dien pakitėjo? Ar pilietinės 
teisės Lietuvos liaudies ir ek
onominė padėtis šiandien ten 
geresnė? Ne. Nei viena, nei 
antra nepakitėjo, nepagerė
jo.

Pilietinės teisės ten tos pa
čios.

Smetona su savo siaura 
tautininkų parti j ūke kaip slė
gė Lietuvos liaudį 4—5 me
tai atgal, kuomet šitas Kon
gresas buvo organizuojamas, 
taip ir dabar tebeslegia. Šalyj 
viešpatauja vienos 
žmonės ant liaudies
smurtu užsirioglinę ir 
organizacijai n e p r i p ažinta 
teisės gyvuoti ir 
visai nekaltoms 
draugijoms. Tas 
Lietuvos liaudies 
venimo sąlygos
Demokratinės valdymosi for
mos ten nėra, o su tuo ir pla
čiosios liaudies ekonominis 
gyvenimas nepagerėjo. O gi 
mūsų suorganizuotos org. 
Kongreso tikslas buvo ir te
bėra : pagelbėti Lietuvos liau
džiai atsisteigti demokratinę 
santvarką su lygiomis teisė
mis prie valstybės tvarkymo
si.

Tai kaip gi mes galim lik
viduotis, nepasiekę savo tik
slo, t. y., palikdami savo bro
lius jų pačių 
sau žinosi, o 
pasilsėti ?

Mes, kurie
ganizacijos įsteigimui; 
kurie šiandien dar dirbam jos 
palaikyme, jos tikslų skleidi
me, jos darbo, didelio, nau
dingo darbo varyme pirmyn, 
žinome, kaip sunku buvo ją 
sutverti.

Kaip sunku išjudinti minios, 
joms išaiškint šios org. nau
dingumą ir jos įdejų kiltumą. 
Šiandien atsirado vienas žmo
gus, su keliais sekėjais ir vie
nu plunksnos pabraukimu pa
skelbia pasauliui, “kad mes 
A.L.K. likviduojam.”

Kodėl likviduojam?
kad su komunistais negalima 
kaitų veikti, nes Stalinas su 
Hitleriu padarė taiką, o mūs 
komunistai užgyrė tą taiką. 
Gi mes, kaipo priešai fašiz
mo, 'negalim būt vienoj orga
nizacijoj.” Taip gieda likvida
toriai.

Šiuo klausimu nesiginčysim, 
nes čia ne tam šis rašinėlis 
rašoma. Jeigu jau Grigaitis

ar socialistai negali 
Kongrese su kom., 
Grigaitis su savo dalele sekė
jų neturi jokios moralės, nei 
organizacinės teisės likviduo
ti organizaciją kelių srovių.

yra bent keturios 
viena ' srovė negali 

kitų srovių.
ką' Grigaitis galėjo

srovės ir 
likviduot

Viskas, 
pasakyti savo aplinkraščiuose,
siųsdamas j skyrius, tai pasa
kyt, kad “mes, kaipo socialis
tai, pasitraukiam iš 
so.” Tai būtų buvęs 
pareiškimas.

Pagaliau pačiame
me nėra pasakyta, kiek Cen
tro komiteto narių ir kas jie 
(apart pirm, šniuko) toki 
dideli žmonės, kad 3—4 as
menys gali “likviduot” šimta
tūkstantinę organizaciją. <

Pagaliau, rezoliucijoj, ku-1 
rią pasiuntė kartu su likvida-1 
vimo aplinkraščiu, yra per 
septynis punktus, kurie reikia 
paskleisti, 
darbuotis,
džius gyvenime, 
pasakyta, kad “ 
jam Kongresą.”

Tai kam dar ta rezoliuci
ja ?

Kas tada vykdins joje už
brėžtus darbus, jeigu jūs kon
gresą likviduojat?

Ar ne keistai skamba? Už
sibrėžė darbą 
kino to darbo 
ganizaciją.

Gaila, kad apart pačios 
“Laisvės” redakcijos, niekas 
iš pavienių jos bendradarbių 
nepateikė savo nuomonės šiuo 
taip svarbiu mūsų išeivijoje 
reikalu.

Tiesa, kad Kongreso 
rių, komitetų posėdžiai, 
kur ir konferencijos jau 
ko ir pasmerkė Grigaičio 
mojimą ardyt org., bet
neužtenka to visko, čia reikė
jo daugiau diskusinių žinių 
pateikti.

G. A. Jamison.

Konferencija prasidėjo 12-tą 
vai. dieną. 6-to 
valdybos raportas 
Mes dejom visas 
bet daug kp. su 
kooperavo, arba,
pasakius, neleido darbuotis 6 
Apskričio valdybai.

Delegatų buvo 30 su aps
kričio komiteto nariais.

Daug kuopų ne prisiuntė de
legatų į suvažiavimą, s Pavyz
džiui, 105 kp., Phila., nebuvo 
delegato. Vienas iš susirinku
sių pareiškė, kad kuopa 
mirus, tik vainiką reikia 
pasiųsti, tai bus užbaigtas 
lykas.

ros už $4. Baltimorės delega
tai pabarė 10-tą kp. už nevei
kimą. 10 kp. teisinos šitaip: 
kas iš to, kad didelė kuopa 
nariais, bet kad nesilanko į 
susirinkimus, tik keli draugai 
neša sunkų darbą, o kiti guli 
sau užsikloję.

Baltimorės kuopa pasirodo 
darbšti, net savo visus vaikus 
atsivežė į 6 apskr. suvažiavi
mą. Tai pagirtinas darbas. 
Jie pastebėjo Phila. delega
tams, “kur jūsų vaikai yra, 
kad čionai nėra, ką jie vei
kia?”

Eastono delegatas raporta
vo, kad Eastone x daugiausia 
yra dirbama tarptautiniai, iš 
priežasties mažos kolonijos.

Frankfordo 143 kp. pasiro
do turtinga pinigais, nes jie 
sugabūs pinigų padaryti, jų 
nieks negali “bytyti”.

South Phila. 141 kp. pasi
rodo silpna pinigais ir vei
kimu, nes nepajėgia laikyti 
susirinkimus.

10 kp. gavus 4 naujus na- SveŲ”853’Hollins 
rius. Išskyrus 3 kp., aš 4 kp. 
Phila. neminėsiu, nes jinai 
jau negyvuoja.

Yra veikiantysis komitetas, 
kuriam prisieina sukti 
liucinį ratą; jis atlieka 
besnius reikalus.

Spaudos klausimas 
pakeltas.

Jaunuolių organizavimo 
klausimu buvo ilgos diskusi
jos, kaip juos sutraukti į 
ALDLD. Bet tas klausimas 
jau eina kokie'9 metai ir vis 
tas pats, nė geriau nė blo
giau. Aš būčiau linkęs, kad 
jaunuolių klausimą paliktų 
L.D.S., nes jam yra geriausia 
proga jaunimą sutraukti.

Buvo pagamintos 3 rezoliu
cijos ir du pasveikinimai. Aš 
čia jų ‘nežymėsiu.

Aukavo $10 su centais 4-to , 
distrikto komunistų organiza
toriaus bylos vedimui ir $2.50 
Vilniaus baduoliams.

Vakarienė 6 apskričio dele
gatams ir “Laisvės” pikniko ir 

1 bankieto darbininkams buvo 
labai puikiai paruošta. Aš ma
niau nedalyvauti vakarienė
je, bet kur tau čia nedaly
vausi. Pasiėmęs “topcoat’į” ei
nu namo, bet štai sutinku 
draugus Merkius. Jie mane 
klausia: “Kur taip skubini?”, 
Aš atsakiau, “namo bėgsiu 
pažiūrėti, kaip šeimai einasi”. 
Tai jie subarė mane, turi, esą, 
dalyvauti vakarienėje. Turiu 
pasakyti, kad jokiu būdu ne
galėjau ^atsisakyti, štai atsi
skubina ir draugė J. Smitie-X 
nė ir 'klausia: “kas čia do, 
per ginčai?” Merkienė sako, 
“Rainys nenori eiti vakarie
nės valgyti.” o Šmitiene sako, 
kad čia prašyti nėra reikalo, 
bet po ranka pasiėmė ir nu
traukėm į “dainingrūmį” prie 
skanios vakarienės; valgėm vi
si, gėrėm ir šokom, kas kaip 
mokėjom.

Ne Delegatas.

BALTIMORE, MiJ.
I LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 
'pirmadienį, 13 d. lapkr. 8 v. v. Liet.

; St. Visi nariai 
. kviečiami dalyvauti šiame susirinki- 
|mc, nes bus laikomi balsavimai į 
LLD Centro Komiteto valdybą. To
dėl draugės-gai, malonėkite visi su
sirinkti į šį susirinkimą ir balsuoti 
už jum patinkamus kandidatus, — 
A. V. (264-266)
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NOTICE is
EB 3279 has 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beveiage Control Law at 2737 
Fulton Street, 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN J. BALLAS
2737 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Ljiw al 
1736 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 

■ County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HASSELBRACK
Brooklyn, N, Y.

that License No.

1786 Nostrand Avė.,

.NOTICE is hereby given
RW 574 has been issued to the undersigned 
to sell 
Section
Control Law at 269 Wyckoff Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

ADELHEID BECKMANN
269 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7617 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1387 Bedford Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

1387 Bedford Ave. Bar & Grill, Inc. 
1387 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

> >; .

te

Trys Turkijos karo laivai saugoją Dardanelių perplauką

NOTICE is hereby Riven that License No. • 
RL 2757 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 363—5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.
FRANK ZARZECKI & WITOLD MOSCICKI 
363—5th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. • 
RL 7726 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 045 Franklin Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises .

MONTGOMERY BAR & GRILL. INC, 
945 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

Dienraštis “Laisve” daro sieninius kalendorius. 
Tik dabar gavome naują paveikslą su Dailaus ir 
Girėno atvaizdais; taipgi atpieštas orlaivis ir 
Bavarijos miškai, kur jie nukrito, kur tragiškai 

žuvo tie du didvyriai.
Dydžio 15X20, kaina 25 centai

Biznieriai, kurie norite to naujo lietuviškd paveikslo 
sieninių kalendorių, tuojau kreipkitės 

į dienraštį “Laisvę” adresuodami:

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

arba telefonuokite STagg 2-3878

- GRUEN
Amerikos Pirmas Puikiausias 

Riešinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon ... ir 

ku pietų. 
pirmąjį piešinį laikrodėlį vieną 
jaudinančių naujų GRUENS. 
naujausių stilių ... pasitikiami 
akuratni. Nuo $24.75 ir aukštyn.

O VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

SW1

^LĄŲREL L. .15 Jewel GRUEN. Yellow 
filled, Gulldifo back . . $24.75

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn. N. Y

(Kampas Roebling St.)

Tel. E Vergreen 7-1645 License No. L. 886

Special

RUSIU GĖRIMŲ

Odos. Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, Hemorrhoidal (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievoles 
jūsų pusės. Ištyrimas dovanai.

Daromu Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 
išaiškint jūsų Sveikatos stovį be jokios prievoles iš

DR. L. ZINS Įstaiga 30 metų 
į" 110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y.

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadicniais 10-2.

STANLEY MISUNAS 
Savininkai*

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį 
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

RUDENS MADOS
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

SIŪTAI ir OVERKOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę.
Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
h’ pritaikymu modelių.

Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes casli perkame 
drabuži dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50

Vertės $30.00 už $22.50
Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų 

drabužiai yra puikiausios rūšies.

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y. •

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą 
‘burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
185 Grand Street Brooklyn. N Y

Telefoną* E V er green 7-Į661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. ’ Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.



Inside Phone 
EVergreen 4-6488

A. WETTZNER
301 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6G73

Bestas puslapis ' LAISVĖ

Dr. B. Bagdasaroff
i

sopra-

so-

te-

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

I

gamyba ir
RHEA

Special Rates per Weekpa-

sakė kal- 
kad gy- 
priauga.

5,000,000 darbi-
Carmody, “be 

be WPA darbus

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Sovietų 
sukaktį, 

Gardene,

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

sakė 
padaugins 

ir padidins

Managed t»>

TEITELBA UM

ir komunistu drau- 
nudžiugino, o prie- 
išgązdino. Įsivaiz- 
iš 54 kandidatų

Carmody, federa- 
administratorius, 

Town Hali Oro
per National 

perei-

Russian & Turkish Baths. Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn N. Y

Open Daj and Niirh’

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
lūs ir krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa- 

r geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Olenmore 5-6191

200—2nd Ave., tarpe 12 ir 13 Sts.
Valandos: 11-1; 5-8; Ncdėlioj: 11-1 

New York City
Staigios it chroniškoR kraujo ir odos 

ligos gydomos.
Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimą

Tel. Algonquin 4-8294

tiesioginiai šel-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru 
sius ant visokių kapinių; paršam 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUF 

Brooklyn, N. Y.

Gaminam valgius Ir 
t u r lme Amerikos 
įdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi- 
iokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street

BROOKLYN. N. Y.

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations

Admission 50c, day & night, Saturday night Z5c

’’Laisvės” Koncertas ir Vilniaus Džiaugsmo 
Šventė Įvyks Rytoj, Lapkričio 12-tą Dieną

Peter V. Cacchione 
Eina Penktuoju

Ilgai lauktas “Laisvės“ me
tinis koncertas ir Vilniaus at
gavimo džiaugsmo šventė į- 
vyksta jau rytoj, sekmadienį, 
lapkričio 12-tą, 3:30 po piet, 
Labor Lyceum, 949 Willough
by Ave., Brooklyne. čia pasi
klausysime įspūdingos dainų 
ir muzikos programos, čionai 
skaitlinga “Laisvės” skaityto
jų ir rėmėjų šeimyna bendrai 
pareikš savo džiaugsmą dėl 
atgavimo Vilniaus. čia taip 
pat susieisime skaitlingus sa
vo draugus iš tolimesnių ir ar
timų lietuvių kolonijų.

“Laisvės” koncertan susi
rinks minios lietuvių dar ir 
dėlto, kad tai vienintelis jų 
dienraštis rytuose, kuris laiku 
ir teisingai atžymi visus Lietu
vos ir Am. lietuvių gyvenime 
svarbiuosius nuotikius; kuris 
teikia vietos pasidalinti su 
draugais po visą Ameriką sa
vo džiagsmais ir liūdesiais;
kuris gelbsti darbininkams jų bor. Lyceum I

kovose už geresnį būvį ir už
taria bei pataria kiekvieną 
jieškantį būdo gint liaudies 
teises.

Mūsų programoj girdėsite 
šias žymias meno spėkas:

Aido Chorą, vadovybėje Al
donos Žilinskaitės.

Birutą Ramoškaitę, 
na, iš Hartford, Conn.

Antaną Banį, basą, iš Phila
delphia, Pa. ,

Margaretą Česnavičiūtę,
Praną.

Aleksandrą Vasiliauską, 
norą.

Rusų Balalaikų Orkestrą, 
vadovybėj Alex Kutin.

Po programos, šokiams 
grieš prof. Retikevičiaus 6 ka- 
valkų orkestrą. Įžanga vien 
šokiams 40c. Koncertui įžan
ga 50c, 75c, ir $1.

Iki pasimatymo “Laisvės” 
koncerte, lapkričio 12-tą, La

>

šeštadienis, Lapk. 11, 1989

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Pirmadienį Komunistu 
Mitingas Gardene

d,588 
4,129 
4,251 
3,991 
2,476 
2,519

Antros dienos s.kaitliavimai 
tarybininkų balsų, visus civi
lių teisių 
gus labai 
šus gana 
dinkite,
Brooklyne, komunistas užko
pė penkton vieton. Gi išrinkti 
iš Brook lyno šiemet bus 6 ar 
7.

Kokia to viso bus užbaiga 
dar sunku spręsti, jis gali pa
kilt aukščiau ir gali liktis nu
stumtas žemyn, nes dar tik 
apie 75,000 iš apie 600,000 
balotų tėra surokuota. Tačiau 
nors tam tikro skaičiaus dis- 
triktų savo balsais pasisaky
mas, kad jie netoleruos už
gniaužimo civilių teisių mažu
moms, yra begaliniu laimėji
mu, nežiūrint ar Cacchione 
yra išrinktas, ar ne.

Surokavus nuo 100 iki 293 
distriktų iš 1,244-rių esamų 
Brooklyne, padėtis buvo se
kama :
Earle, fusionistė, turėjo

balsų 
Nolan, demokratas 
Hart, dem. 
Sharkey, dem. 
Cacchione, komunistas 
Laidler, darbietis

Iš čia suminėtų, Cacchionei 
tebebuvo suskaitliuota ma
žiausia distriktų, tik 100, o 
visiems kitiems buvo po dau
giau, gi H artu i jau buvo su
skaitliuota 151 distriktas.

Gerai gaunąs balsų ir Am- 
teris, Manhattan komunistų 
kandidatas, jis ėjo 11-tu.

Queens komunistų kandi
datas Paul Crosbie turėjo 774 
įrašytus balsus, bet tie distrik
tai, kuriuose numatoma jį 
daug balsų gausiant, nei vie
nas nebuvo suskaitliuoti. 
Bronx komunistų kandidatas 
Isidore Begun ėjo 9-tu.

Bronxe nepriklausomas dar
bietis Michael J. Quill tebėjo 
penktuoju, bet beveik lygio
mis su demokratu Deering. 
Ten buvo suskaitliuota balsai 
265-kių distriktų iš 766 dis
triktų, esamų Bronxe.

Bronxe pirmoje vietoj rado
si Kinsley, dem., su 16,555 
balsų; Ninfo, darbietip, su 
15,017.; Cohen, dem., su 14,- 
558; Deering, dem., su 11,- 
794; Quill, nepriklausomas 
darbietis, su 11,5213. Ar jiems 
visiems vienodas skaičius 
triktų jau suskaitliuota, 
minima.

dis- 
ne-

Maspethe Laimėta Streikas
National Can Co., Maspeth, 

darbininkai laimėjo dviejų sa
vaičių streiką. Kompanija suti
ko pripažint CIO uniją ir tęst 
darbą senojo kontrakto sąlygo
mis kol bus susitarta dėl naujo 
kontrakto sąlygų. Streikas bu
vo kilęs firmai atsisakius tartis.

Unija reikalauja pakelt algas 
10 nuošimčių, išlygint 
mus algose ir pagerint 
gos priemones.

Firma sutiko priimt
streikierius ir atleist streiklau
žius. Ten dirba apie 650 
bininkų.

Karas Nepanaikins Nedarbo, Sakė 
Fed. Darbų Administratorius

John M. 
lių darbų 
kalbėdamas 

' programoj,
Broadcasting Sistemą, 
to ketvirtadienio vakarą, pa
reiškė, kad taip vadinamas 
karo “gerlaikis“ galėtų paimt 
darban tik 500,000 iš 9,000,- 
000 bedarbių.

Jisai perspėjo laukiančius 
iš Europos karo gerbūvio ne
būti perdaug optimistais. Jei
gu istorija pasikartos, 
kalbėtojas, karas 

■skaičių bedarbių 
šelpimo problemą.

Jis nurodė, kad
samdymas Jungtinėse Valsti
jose beveik pasiekė 1929 įne
rtų aukštumas, nors nedarbas 
'tęsiasi bėgiu pastarojo dešimt
mečio. “Priežastis,” 
bėtojas, “yra tame, 
ventojų skaičius
Apie 600,000 darbininkų pri
sideda kas metai. Pasiekt 
1929 metų aukštumas nebe
užtenka, nes mes turime apie 
6,000,000 daugiau žmonių, 
jieškančių darbo. Kad paimt 
tuos 
ban, 
ba. v

6 milionus žmonių dar- 
mes turime plėšt gamy-

Kaip Jie Gyvena?

Ponas Carmody nurodė ir 
kaip tie bedarbiai gyvena. Jis 
sakė, kad šelpimo išlaidos ne- 
simažina su kiekvienu darbų 
padaugėjimu dėlto, kad ne 
visi 9 milionai bedarbių, o tik

Lietuvos Šaulės Dėkoja 
Amerikiečiam už Dovaną

skirtu - 
apsau-

Pirmadienio vakarą, lapkri
čio 13-tą, įvyksta didysis ma
sinis mitingas minėt 
Sąjungos 22 metų 
Madison Square 
50th St. ir 8th Ave.,

šis mitingas šiemet ypatin
gai turėtų būti skaitlingas ir 
prie to kiekvienas Sovietų Są
jungos ir taikos draugas tu
rėtų prisidėti. Sovietų Sąjun
ga visada buvo ir dabar te
bėra didžiausia taikos šalinin
kė pasaulyje, nors Europoj 
karas jau siaučia ir viso pa
saulio imperialistai, tame 
skaičiuje ir Amerikos pelnų iš 
karo jieškotojai visomis pajė
gomis darbuojasi tą karą iš
plėsti, padaryti pasauliniu, 
įtraukt jin ir mūsų šalį.

Už tą darbavimąsi taikai 
dabar Sovietų Sąjunga yra 
atakuojama pikčiau ir mela- 
gingiau, negu buvo bent kada 
nuo revoliucijos laikų. Tik už 
kovą palaikymui taikos Earl 
Browderis, Amerikos Komu
nistų vadas, ir visa Komunistų ! 
Partija žiauriai, provokaciniai 

| puolama tų, kurie velytų ma- 
kur vienas' tyt Ameriką įtraukta į šį im

perialistinį karą. Dėlto kiek- Į 
vienam taikos, demokratijos 
ir civilių teisių gynėjui, mylė
tojui svarbu patiems būti ta
me mitinge, svarbu pasidar
buoti už jo sėkmingumą. Lai 
ne tik pripildome, bet perpil- 
dome milžiniškąją Madison 

Kaip Square Garden salę, kaip jau 
ne sykį esame padarę praeity-

2,000,000 tėra paimti WPA 
darbams. Kitą milioną sudaro Į 
nariai tų šeimų, 
jau dirba WPA darbą. Kitas1 
milionas yra 
piami.

“Dar lieka 
ninku,” sakė 
WPA darbų, 
dirbančių giminių, ir be tiesio
ginės pašalpos. Ne daugelis 
iš jų beturi taupmenų, 
jie gyvena? Didžiuma iš jų, 
veikiausia, gyvena iš giminių, je. 
ar gal nemokėdami grosernin-1 Bus puiki Sovietų liaudies 
kams bilų ir namų savinin- šokių, dainų ir muzikos pro- 
kams rendų. Kada jie prieina grama. Vyriausiu kalbėtoju 
galą toms visoms galimybėms, Į bus Earl Browder, taipgi kal- 
jie turi eit ant pašalpos. Tie 5- bes Israel Amter, Elizabeth1 
milionai užmirštų žmonių yra 
priežastimi šalpos nemažėji- 
mo, kada biznis pakyla.“

Pirm, negu biznis pradės 
mažint skaičių WPA darbuo
se ar ant pašalpos, sakė kal
bėtojas, jis turi pirma praeit 
tuos 5 milionus, kurie negau
na iš visuomenės jokios 
gelbos.

bes Israel Amter, Elizabeth 
Gurley Flynn, M. Olgin. Pir
mininkaus James W. Ford.

Bilietai po 40c, 55c, 83c ir ;
$1.10. Gaunami Darbininkų 
Knygyne, 50 E. 13th St., N. 
Y. Balkono tikietus bus gali
ma gaut prie durų mitingo.va
karą.
LIETUVIAM KOMUNISTAM

Lietuvių Kom. 5-tosl kuopos 
susirinkimo nebus šį pirma
dienį. Visi nariai raginami nu
vykti Į Madison Sq. Ga'rdeną. 
Kuopos mitingas bus kitą pir
madienį, lapkričio 20-tą.

L. K. N.

ATEITIES ŽIEDO
KYKLĖLĖS REIKALAI

MO-

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9308

Dėką Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

liquors

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

• Amerikoniškų, azlatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 
madų, ir visokių dydžių—sizes.

• Virkitės divonus dabar, o mes palaikysimo iki jums jie 
Ims reikalingi.

• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 
šiuo išpardavimu—sale.

• Mažiukai divonukai nuo 89c ir auksinu.
Jei atsinešite šj skelbimą, tai gausite $1.19 vertės divoną už 89c.

KALĖDŲ IR DĖKŲ ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS
Mes apsirūpinome dideliu pasirinkimu karpetų, nepaisant gręsiančio 

karo pavojaus, ir galime parduot talpai žemomis 
kainomis, kaip ir prieš karą.

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

GENTS’ DAYS
Wert., l'huns., Fri., Sat. and 

Sun ail day and night

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After II p. m. for gents

o-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622
VARPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Prasideda pamokos kaip 
2 vai. po pietų—subatomis— 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori
mer St. Mokiniai nesivėluoki- 
te, būkite laiku. Atsiveskit ir 
naujų, kol dar laikas, vėliau 
nepriimsime.

Kviečiami taipgi visi komi
teto nariai; tarsirhės apie su
ruošimą pramogos mokyklėlės 
naudai. Tuojaus išeis iš spau-■ 
dos naujas, įdomus 
mokslis vadovėlis, 
kiekvienas turės 
Todėl, kad mes 
duodame dykai 
Kaina bus vėliau

švietimo Taryba planuoja 
pastatyt 11 naujų liaudies mo
kyklų iš numatytų švietimo 
reikalams paskyrų 1940 m.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

i

John J. Ballas 
ATIDARĖ BAR & GRILL 

2737 FULTON ST. 
Brooklyn, N. Y.

Atidarymas {vyks šį šeštadieni 

11 Lajpkrięio-November 
Visi draugai yra mielai 

prašomi užeiti.

Dr.J.J.Kaškiaučius
pradžia- Į 
Mokiniai 

nusipirkti.
mokiniams 

pamokas, 
nustatyta.

Mokyklos Komisija.

Telefonas: Humboldt 2-7964
>■ ą V:

z 1 MiL.

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
Amerikos lietuvių ekskursi

ja, vykusi Lietuvon liepos mė
nesį, 1939 m., švedų linijos 
laivių Gripsholm, suaukojo pi
nigų ir jais nupirktus 3 sani
tarinius krepšius paaukojo 
Lietuvos Moterų šaulių Tary
bai.

Šiomis dienomis, per J. La
zauskienę, brooklynietę, tos 
ekskursijos dalyvę, L. M. š. 
Taryba prisiuntė ' amerikie
čiams sekamą pądėkos laišką:

“Nuoširdžiai dėkojam Tam
stoms už 3 sanitariniu^ krep- baigta, 
šius 'paaukotus Moterą Šauliu i 
Tarybai ir drauge tuo pa ) 
reikštą Lietuvos šaulėms savo 
nuoširdumą 
paremiant 
darbą.

“Vienybė
stiprina mūsą Nepriklausomj - 
bę.
“S.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

Kas Dar Galite Paremt?atgal

dar-

dar toli ne-“Lai-

visų lietuvių te

toli Telephone
STagg 2-5043

*

Marcinkevičiene-Putvytė, 
“E. Moterų šaulių 

Vadės pareigas.

Tiesa, tūli mūs 
noriai aukojo po 
darbį ir daugiau, 
liek išgalėdami, 
visi patys prisidėjom sulyg iš
gale ir ne visų sim’patikų pa- 
I raidėm, dėlto ir kvotos neuž- 
baigėm sukelt. Simpatikai 
prašomi pagelbėti mums išpil
dyt savo kvota.

bei pasitikėjimą, 
mūsų sanitarini

nariai liuos- 
dienos už- 
Kiti surinko 
Bet dar ne

’O

---------------- 1------

Iškilmingi Pietūs
Įvyks lapkričio 19-tą, 

svės” svetainėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Rengia LLD 
1-ma kuopa.

Draugai ir draugės nariai ir 
simpatikai, esate kviečiami 
skaitlingai dalyvaut šiame iš
kilmingame pokilyje. Turėsite 
progą susipažinti su daugeliu 
apylinkės draugų ir linksmai 
laiką praleisti. Skanūs pietūs, 
(ne vakare, pietų laiku) pui
ki programa. O įžanga tik $1.

Rengimo Komisija.

Komunistų Partijos finansi
nis vajus eina prie pabaigos, 
bet ne visi distriktai ir sekci
jos bei kuopos užbaigė kvotų. 
Mūsų, Lietuvių Komunistų 5- 
tos kuopos kvota

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

' • •• • 1 *

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, Cielų rugių, aenvi 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke 
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.




